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Wapen van Wassenaar .te Maastricht.
l.In de kerk van 0. L. Vrouwe
te Maastricht,
vindt men in een’ der kloostergangen
een
wapenbord,
waarop het, wapen van WASSENAARk

VOOrgeSteld,dIX%genCk

SW-btOUt

Van

sabel, beladen met een kruis van zilver. Onder op het wapenbord
staat: Obiit 22 Jannarij
A”. 1788.
Bij het doen van navragen ten opqigte van
hem, wiens overlijden
door ophangiq
van
dat wapenbord
moest bewaard blijven, werd
mij telkens verzekerd dat het in verband
stond tot aden proost”v~N WASSEIAAR.
Kennelijk echter is dit eene dwaling,
want de
beide Ieden uit het aanzienbjke
geslacht van
WASSENAAR,
die proosten waren van St. Servaas (en niet van 0. L. Vrouwe) te Mctastricht,
overleden, de Ben op den 17den Jannarij 1772,
en de laatste den 17den September 1817, met
wien dan -ook de zeer lange en aanzienlijke
rij der groot-proosten
van het Keizerlijke
kapittel van St. Servaas besloten werd.
Zij, die in het bezit zijn van naanwkeurig
bijgehouden genealogiën van het géslacht van
WASSENAAR,
worden dierhalve verzocht mij
te willen opgeven, wie de mannelijke
telg uit
dat geslacht was, die op den 22sten Jannarij
1788 is overleden, wie zijne ouders waren,
wanneer hij geboren werd, en door welke bepaalde of vermoedelijke
oorzaak zijn wapenbord ter gemelde plaats is opgehangen.
Ook de opgave van andere bijzonderheden
hem betreffende,
zullen met belangstelling
ontvangen worden.
K.
3. -

Baronnen

van Aerssen. De eerste VAN
met den naam

AERSSEN,
die mij voorkwam
VallBEIJERE~,WitSALBI%RT
COLBAS,
geboren den loden

OfALBRECHTNI-

of 15den Augustus 1723, Heer van Isoogerheyden, Triangel,
Heemstede, Rietwzj’k en Rietwijkeroord,
enz.
enz. zoon
van cORSELISVAX
AERSSEX,
Heer
van Hoogerheyden, Voshol,Meeteren,
Triangel,
enz., BlIVitnAXSAALBERTIXA
VA3 SCHAAGEX,
dochter van ALBERTNICOLAASVAY
SCHAGEX
Dl. 1X.

mag het zeggen.
en van ANNAVANS~HAGEH
Daar nu de familie VAN
gezegd afkomstig
te zijn
BEYEREN,
Bouwheer
van
Schagentin Noord-liolland),natnnrlijken
zoon’
vanHertog
ALBRECRTVANBEYEREN,
zalgenoemde
ALBERT
of ALBRECHT
XICOLAASVAX
AERSSEY, waarschijnlijk
om zijne afkomst uit
Beyeren, van moeders zijde, aan te toonen,
den naam van BEYEREN bij den zijnen hebben gevoegd, hetgeen in die dagen, waarin
men willekeurig
namen aa.nnam en wegliet,
zeer gemakkeliJk
was. Maar hoe komt de
familie VAN AERSSEX aan den titel van Baron,
en wanneer is die door de leden van dat
geslacht het eerst gevoerd?
(74.
VAN GOUDRIAAN
VAN HEENVLIET.
SCHAAGEN
wordt
van WILLEI
VU

Knoopen met het beeld der vrgheid. In
3.mijn bezit zijn een paar zilveren knoopen,
ter grootte van een’ ouden halven gulden, op
welke men het beeld der vrijheid, met den
linkerarm
rustende op den bij bel, die op een
altaar staat, afgebeeld ziet, evenzoo als dit
vroeger op onze guldens, enz. werd aangetroffen. Links van het beeld staat het woord
Vrijheid ten regts Blzj’heidt. Welke is de oorsprong of geschiedenis
dier knoopen? van
welk jaar dagteekenen
zij en door wie en
waar werden ze gedragen ‘1
N” ***
4. - Jakettenhuis. Onlangs de Historische
Aanteekeningen, wegens het voorgevallene in de
Spaansche
belegering der stad &1aarlem, in de
jaaren 1572 en 1573, doorbladerende,
vond ik
bl. 27 vermeld: Den 27sten Jannarij
1573
»gebeurde, in eenen Jakettenhuis , genaamd
het Hartshoofd,
staande op ‘t Zand, een jammerlijk
geval aan een eerbaare dienstmaagd,
dewijl deze maagd bezig was in haar werk,
om een paar hoenderen aan ‘t spit te doen, en
die na behooren te bereiden,
zo komt een
grote ijzere kogel door de keuken ;‘uit ‘s vijands leger geschoten, die het hoofd van 't
lichaam afwierp, dat droevig om te zien was.”
Wat is een Jaksttenhuis?
Het schijnt, dat
daardoor
wordt aangeduid
een herberg of
1

’

2
logement. Komt het woord Jaketten ook bi j
andere schrijvers voor, en in welken zin ?
EVERTS.

&.- Koperenmuntvan 1700. In een koopje B
Duitsche koperen munten ontdekte ik een 3
mij onbekende munt, ter grootte van een 1’
cent of, naar den muntmeter,gr. 15. -Voor,
zijde, in een’ bladerenkrans: s. P.D.-Keer,
zijde, in twee regels: Anno
1700 op het vlak, zon
3
der omschrift of rand. Van welke waarde
onder welke benaming en in welk land i,
deze munt gangbaar geweest, of nog in om.
loop?
EVERTS.
6 . - Krapschuiten. Wat zijn krapschuiten
van welke de Spaanschgezinde Amsterdam.
mers gebruik maakten, bij de belegering var
Haarlem in 1572, zo0 als s. AB?IIPSING in zijnc
Beschrijving der stad Haarlem, bl. 206, ver
haalt ?
EVERTS.
I. - Karveelschepen. Wat zijn karveelschepen, door P. c. HOOFT, bij verkorting, karvelen genaamd ?
EVERTS.

- Wapen van de Groot. Men weet, dal t
ERMGARD,
eenige dochter van DIRK
HUIGENSZ.DE
GROOT, den laatsten mansoir
van zijn geslacht, huwde met CORNETS, men
overeenkwam, dat hunne kinderen den naam
van DE GROOT,in ph&S van CORNETS zoude
voeren.
De zoon uit dien echt, HUGO CORNETS DE
GROOT, die stierf 1567, wordt gezegd van
Noord horen of Noordhorn, en vermeerderde
zijn wapen met eene gouden ster in het hart,
die vervolgens op een middenschildje van
sabel gevoerd is. Zie Delftsche Wapenkaart.
Zoude iemand kunnen zeggen wat Noordhoren was of beteekende, en welke de oorsprong der ster is?
Op de wapenkas voor den beroemden HUGO
zag men dit laatstgemelde wapen; ook op
het praalgraf, doch gevierendeeld met DE
GROOT; zijn gewoon zegel echter was wel gevierendeeld, maar zonder ster.
A.&A.
S.

toen

9. - Eerste reize naar Guinea. Gaarne
vernam ik den naam van den schipper van
Medemblik, die in 1593 de eerste reize naar
Guinea zou hebben ondernomen, en opgave
van den titel der eerste uitgave van zijn BeisJ.L. A. 1.
journaal.
10. - Cornelis de Brugn. Deze heeft de
belegering van Rochelle, in 1627 en 1628, als
ooggetuige bijgewoond en beschreven. De
naam van den schrijver doet vermoeden dat
hij een’ Nederlander is geweest, waarom men
de vraag doet, wat er van dien CORNELIS DE

bekend is, en of zijne Beschrejving der
belegering van Rochelle in 2627 en 1628, in
druk is uitgegeven?
J. L. A. 1.
BRUJJN

11. - Het oude /hof in den 2Iaag. Op den
versregel :
11 Denckt aen het hoogh-gebouw van babken verr gebracht,”
in HIJYGENS' Hofwijck
,teekent BILDERDIJK

aan: IjHoog-geDouw. Naamlijk het Hof, door
onzen Graaf Koning WILLEM den 11 gebouwd,
welks balken cederenhout zijn, door zijn
voorzaat uit Palestina medegebracht, waaraan geen spin zich hecht. Toen het gebouwd
werd, het schoonste paleis in Europa. Een
nette geschiedenis vau dit gebouw gedurende de bijna zes eeuwen met al de veranderingen die het ondergaan, en al de gebeurtenissen die het in zijn omtrek gezien heeft,
zou zeer aanmerkelijk zijn.”
Indien ik mij wel herinner, is het jaren geleden,dat de Heer A. BEELOO voornemens
was over dit onderwerp te handelen. Is daaraan gevolg gegeven ? Zoo niet, dan vestig ik
de aandacht onzer geschied- en oudheidkundigen op BILDERDIJKS aanteekening
, en zag
gaarne de bronnen aangewezen, waaruit de
bouwstoffen tot eene nette geschiedenis van
dit gebouw zouden te putten zijn.
J. L. A. 1.
12 . - Charlotte van Santen en Cornelia Kalf.
Door

CHARLOTTE

VAX SAXTEN~~

een schoon

vrouwenbeeld in glas, en door CORNELIA
KALF een roemer gesneden, waarop HUYSENS sneldichten vervaardigde, en wel op
den roemer der laatste twee, waarvan een
:s luidende :
SDoe’ck desen Roemer kreegh in mijn vernoeght gesicht;
Siet, seid’ ick, ‘t hecfter al geweken en geswicht
Voor d’oude Roemers; maar ‘t nielxw Roemertje vermant er :
Dat onderteken ick , en zegel het :
CONBTARTER.”

CORXELIA
KALF wordt door HuyGmS mede
:n een sneldicht geroemd wegens hare konrtfge schriften, en is waarschijnlijk eene dochter geweest van den beroemden stillevenschilder KALF, doch van CHARLOTTE VAN
~ANTEX is mij verder niets bekend. Wie kan
van deze kunstenaressen meer mededeelen ?
3. L. A. 1.

13. -Hugo Donellus. Is de gedenkpenring ook afgebeeld, die te zijner eere werd
;eslagen , en waar is deze te vinden ?
C. K. v. S.
14. - Uitvaart van eene vorstelzj’kepersoon
n de XVIde eeuw. In 1575 werd te Nancy
n het Cenaculum palatìilotharingicorum Du:um de uitvaart gevierd der echtgenoot van

3
11, Koning van Frankr$ik ; more in
ea familia usitato , zegt het Itinerurium (Nav.
VIII. bl. 360,Vr. 458 vermeld), en gaat aldus
voort: j)Imago ipsius defimctae, vivae quam
simillima, regalibus induta vestibus in lecto
sublime collocata erat. Ad eam quotidie mane
accedebant famulae ac domestici, qui circa
vivam assueverant , quasi et adhuc dominam
salutaturi; medici etiam ut consultaturi de
ejus valetudine. Et tempore solito, posita
ante lectum mensa, cibi apponebantur per eos,
qui vivae ministrabant , pauperibus tamen
mos absoluta cerimonia distribuendi. Et hoc
XL dierum spatio, quo toto etiam tempore
templa in ipsa urbe clausa sunt et solita sacra
omnia in hoc solo Bunt cenaculo, exstructo
ad id altari.”
Is dit verhaal op waarheid gegrond? En
vindt men er elders ook melding van geBt.
maakt ?
HENDRIK

16. - Eeniqepredikanten. Niet in ‘t bezit
van eenige Naamkjst
vanpredikanten, wenschte ik gaarne eenige berigten, door middel
van den Navorscher, te ontvangen omtrent de
volgende, waarvan de portretten voor mij
liggen :
1. CORNELIUS BOSCH, Ecclesiastes Haqiensis. Volgens Catalogus van Nederl. portretten
van F. MULLER, No. 600, omstreeks 1690.
2. LAUREXTIUS HONMA, geb. in 1627, 1
1681, Herv. predikant te Amsterdam.
3. HUGO VAN DER HELST, t 1727, Herv.
predikant te Amsterdam.
4. P ETRUS DE WITTE, Lugd. Batav., geb.
in 1622, t 1669, Herv. predikant te Leide)&;
wordt door F. XULLER een godgeleerd schrijver genoemd, maar als zoodanig niet vermeld in GLASIUS, Godgel. Nederland.
5. T HEODORUS WOLFS-KUYL,
predikant
tot Maertensdijck.
6. PAULUS STEENWINCKEL, Ecclesiastes
Amstelodamensis, geb. 1665, t 1740.
7. PHILIPPUS VAN DER VLIET , Ecclesiasteo
Ha.giensis,
omstreeks 1700.
8. D. w. SMITS, in silhouet, in ambtfgewaad met boekelpruik van vier batterpen.
(Ni fallor) Herv. predikant te Rotterdam.
J. C. K.
16. - E’Zoia cortum versicale. De Catalogus der Bibliotheca Buloviana, (Sanqerhausen
1834) noemt onder No. 235753, als vervaardiger van dit macaronisch gedicht, J. C .
FRRIJ, lijfartS van CATHARINA DE MEDICIS.
Wie kan mij zeggen of dit de waarheid is?
c. P. L.
11. - Joseph Zwetnans en Willem Christieens. Ik heb voor rn< liggen het volgende
werkje: Recht-banck tegen de ijdele, korselige,
ende wispelturige vrouwen ; wraeck-sucht der

weduwen : mìtsgaders der regeer.wchtìge
vrouwen. Geeft ook vonnis, over den Lof van alle
deughdsame en Godvreesende vrouwen. Xeer
aordigh en kortswijligh, in ‘t Engels, beschreven,
(in drie besondere Deelen) dovr JOSEPR ZWETNAB~, Edelman. Oock is hier achter bijqevoeght ,
een t’ Samenspraeck,
of de Vrouwen menschen
zzjn, of niet, tusschen twee Geestelicke Peraonen.Amst. by de Wed. J.VAN EGMONT,~~~~,
in 4O. (*). Wie de vertaler is uit het Engelsch
leert ons J. BURCHOORN, in zijne, voor het
werk geplaatste Daghvaerdingh aen alle Kvrseliqe en Wispelturige Mannen-Quelsters,wanneer hij zegt:
» . . . . . . . . . . . ‘tiS WILLEM CHRIBTIAENB
‘t Is joijst deselve Man, die menigh Engels Boeckjen
Vond leggen hier of daer, in eenigh duijster hoekjen,
En bracht ‘et sen den dagh al doet ‘et II wat spijts,
Hy heeft ons wel vertaelt de Deeg’lickheijd des Tijdls :
Den Politijcken Dief, daerbij Uen witten Duiivel,
Waer uijt wQ kunnen sien, hoe dat die ‘t beste Ztijvel
Berooft vim onse Ziel : daer naer het Goud’ Trompet,
Dat wierde, door zyn Perm’, ons voor het oor geset.
Ook heeft hy ons vertoont Practycke van Bekeering ,
Tot stichting van de Menseh, tot nut, en goede leering ,
Rn veler
: Ook ‘t Nieuws van Over-AL.
__..~. Zielen-baet
-~
Dat ons de streecken wijst on-eijndigh van getal.
Noch ander schriften meer, sal hij in Dugts vertoonen,
Al dunkt het u wat streng, wilt hem d.aerom niet hoonen.
Ook ‘t Duijr>elsche Bnnckec, op ijder een gepast,
Wacht dat je niet en komt sen desel] Disch te Gast.
Siet , dit ‘s deselve Man, die dese Recht-Banck-letters,
Uijt Brittens Tsel herstelt, en geeft die zijne Setters,
Te stellen naer de Kunst; . . . . . . . . . . . . . .”

Ik heb noch over den schrijver, noch over
den vertaler, ergens eenige bijzonderheden
kunnen vinden : misschien, dat een der HH.
Navorschers mi hieraan helpen kan.
c. P. L.
18. - Chronicvn Saxonicum. Wie is de
schrijver van het volgende, 150 bladz.groote,
werk: Breve chronicon rerum memorabilium, in
Saxonicae linguae qentibus et vicinis actarum,
anno MDLXXX, MDLXXXI et sequentibus
usque ad praesentem annum 1586. Excusum
MDLXXXVI, 4O. Het is bij mij zamengebonden met het eveneens in 1586 gedrukte
werk van R. DINOTHUS , De bello n’vili belgico.
De drukletters z$r insgelijks dezelfde. Zou
DINOTHUS ook de schrijver kunnen zijn ?
c. P. L.

18. - J. 0. van Alkmaar. Wie was deze
schrijver, van wien ik voor mij heb liggen
het volgende werkje in 16’. Een nieu Schraftuerlijck Lied&boecxken,
Ghemaeckt uijt den
Ouden ende Nieuwen Testamente: Met noch
drie Sendt-brieven, desen tweeden Druck vermeerdert, door denselfden Autheur, ghenaemt
J . c.
ALCKMAER . Hier achter zijn noch b+
e--

VAN

(*) Vroegere drukken zijn, Leiden 1641 (Cat. van VAN
12811)bij W. CHBISTIAENS, enutrecht,
1687, (Cat. van LE LONG, Pars 1. pag. 98, N’. 481.)

HULTEIEI,NO.

1”
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gevoeght senige Liedekens, bij diversche Persoonen ghemueckt. Tot Hoorn, voor ZACHARIA~
CORNELISZ.
Boeckverkooper
, woonende op de
Nieuwe-straet, in den Liesveltschen Bijbel,
anno 1630, (208 bladz.)
c. P. L.

stond toen nog geen Nuvorscher
I Nu herhaal
ik dus de vraag : Wie was de Heer RUISCH DE
BL~IJIJ‘J, Opsteller van de MSS. Genealogien
van den Huize van Borsselen?
w. M. z.

20. - Een handschrift van Vondel. In het
tweede deel der gedichten van H. m. roer,
uitgegeven te i~nlstei*dcm bij s. J. BAALDE,
1780, vindt men op bl. 109 het volgende
dichtstukje :
Op een
Hantschrift van

2 5 . - Laaquistes. In één der N”. van het
Pransche weekblad I’Iilustration, ik meen
van de maand Mei van dit jaar, vindt men
eene korte levensschets (en portret) van den
jong gestorven dichter BRIZEUX. -Daarin
wordt verhaald, hoe hij in zijne jengd,weinige meesterstukken gelezen had, maar al
spoedig gemeenzaam raakte met de voornaamste klassische en romantische schrijvers, &3 ~OJ%~~uS,enz.en ook GÖTHE et les
Zacquistes. Dit laatste is miJ duister. Maar
dat zal wel aan mijne kennis haperen; knndigeren echter die ik er over raadpleegde,
verklaarden mij ook, daaraan geene touwen
te kunnen hechten. Wil iemand de goedheid
hebben dit eens op te helderen?
W. M. Z.

VOXDEL,

vereert door
den’kunstryken Heer
ny

JOANDEHAES.
'k Ontfang van een geleerde hant
Des Dichters Schrift die IiCn en lant
Door zyn’ gdaer5aen
hclaetrant
Verhoogde.
Men kuss’ de letters die ten loon
De Nederduitsche lauwerkroon
Behaelden, en dacr Febus troon
Op boogde.

Wie kan mij zeggen, wat dat handschrift
van onzen vaderlandschen SRAKSPEARE behelsde; was het een handschrift van een dichtstuk, dat in zijne werken te vinden is, of was
het een stuk in ongebonden stijl ? In beide
gevallen zoude het belangrijk zijn te we ten,
of dat handschrift nog bestaat en wie er thans
bezitter van is.
F.F.C.STElvMETZ.
21,. - De Afrikaansche Olifant.Vanwaar,
dat de Afrikaansche olifant niet getemd
wordt even als de Aziatische? Ligt dit in de
volken, die Afrika bewonen, of in zijnen
aard?
J.R.VANLEXNJEP.
22. - Aschpoften. Wat is de beteekenis en
de afleiding van het werkwoord usclqotten?
BISAMBO.

23. - Kubus. Naar aanleiding van de mededeelingenVII1.
bl. 12 en 330, verzoek ik de
lieeren A. J. F. VAN DER TOORx en anderen, in Nederl. maat te willen opgeven, de
grootte van eenen Cubus: zoo werd in 1450
eene maat van hout genoemd, welke in duimen verdeeld was.
A&A.
2 4 . - Buis& de Bruijn. Ik bezit een zeer
fraai Handschrift, getiteld : Genealogie wan
den Huize van Borsseien, met een groot aantal geslachtwapens. De schrijver is een zeker
Heer RUISCH DE BRUIJY , die het opstelde in
of kort na 1660. - %edSWJLLEMTEWATER
vroeg in de Voorrede van zijn Hoog-Adelijk
en Adelrijk Zeelund, wie is toch die Heer
RUYSCH DE BRUIJN? Ik meet niet dat daarop
eenig antwoord gegeven is. Maar , . . er be-

26. - Tiberius en de Kunslenaar.Voor
mij
ligt het boek: Alle de werken van Bredero,
Amst. 1638,4O. - Achter sommige der tooneelstnkken staat een blad, waarop losweg
de volgende stelling gedrukt is: 71 Tiber& tuas
degene die de Constenaar vun het glas dede dooden.” Wat beteekent dat dáár, zoo zonder zamenhang als eene losse spreuk gedrukt? Ik
vraagdat
te meer, dewijl ik noch in hetLeven
van Tiberius, door SUETOXIUS beschreven,
noch bij andere geschiedschrijvers iets dergelijks van ~~R~~Ï~sgemeld vinde.
W. M. Z.

-.

21. - De geest van Jan Tamboer.VAN DER
SPIEGEL in zijn Vertooy over de onyemjmdheid
van het tegenwoordige Samenstel der Regtsgeleerdheid, bl. 29, maakt gewag van een geschrift, getiteld: de Geest van Jan Tamboer.
Hij spreekt er van als van iets onverstaanbaars, b. v. in den smaak van FRATS BALTESSZ. -1ntusschen heb ik eenig vermoeden
dat de schrijver van dat stukje een beroemd
man is, dien ik nu niet noemen zal. Ik vermoed dus eene Satyre op het een ofander.Gaarne wenschte ik dit geschrift op te sporen. Weet iemand mij op den weg te helpen ?
W. M. Z.
28. -Wapens van Amsterdamsche geslachten. Wie kan mij de émaux opgeven van de
volgende wapens:
EAEP. Een band, beladen met 7 sterren,
en vergezeld van een’leenw en drie rozen, 1,2.
SSOEK. Een snoek.
CO?IIXEI,I?I. Een faas, vergezeld van 8 halve eenhoorns, 2,1.
COYSIANS.
Gevierendeeld, 1 en 4 drie gol-
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vende fasen, met een chef beladen met 3 ballen, 2 en 3, drie ossekoppen, 2, 1.
SWEEILS. - Hoe zijn de émaux van hel
derde kwartier (drie halve palen) en van hel
middenschild (een keper)?
Van welke Amsterdamsche
familiën zijc
de volgende wapens :
1. Parti. 1. Zilver, met 5 zwarte ruiten in
den vorm vaneen kruis aaneengezet. 2.Goud
met een’jager in natuurlijke kleur knielende
en aanleggende. Het staat geschilderd op een
glas in de Nieuwe Kerk, gelijk ook het volgende.
11. Goud met 3 groene waterbladen; welligt echter is dit yroen ook eene andere kleur.
J. t. G.
29. - Naamlijst van Bewindhebbers der
voormalige Oost- en West-Indische C’ompagnien
en von de Raden van Neerlandsch Indien in de
17e en 18e eeuw. Waar kan ik deze vinden ?
C. G.
80. - De badwaters Bethesda en Siloam.
Bestaan er, in het tegenwoordige Je?*uzalem ,
nog sporen van de badwaters Bethesda (Johannes V: 2-7) en Siloam ( Ald. 1X vs. 7 en
ll)? Het eerstgenoemde schijnt eene bepaalde badinrigting te zijn geweest, want het
wordt ons beschreven als *hebbende vijf zalen.”
J. R. VABN LESXEP.

31. -Jan Jans van Haeften. Gaarne vern,am men eenig meerder licht aangaande de
ouders en vooroudersvan JAN JANS VAN HAEFTEN, geb. te Meteren in Gelderland in 1588,
en in 1609 gehuwd met YEGTELD VAN GERESTEIN. Hij was een zoon van JAN en ADRIANA
VAN HAEFTRY,
JOHnXsdochter,
en werd Secretaris der Staten ‘s lands van Utrecht.
J”.
3 2 . - Kleuren der militaire gebouwen. In
vestingen ofin andere versterkte plaatsen zijn
deze steeds rood en wit. Waarom werden deze
kleuren gekozen, werden zijoudtijds ook gebruikt , of waren zij toen overeenkomstig het
wapen rood en geel ?
C. K. Y. S.
38. - De kampvelden. Volgens het kampregt der Graven, naar hetwelk de twisten
der beambten en edelluiden werden afgedaan,
moest, zoo iemand een ander ten laste legde,
dat hij verraderlijk of met verboden wapenen
iemand had gedood,of landverraderij of vrouwekracht begaan had,zonder
het klaarblijkelijk te kunnen bewijzen, deze zich aan den
Gracsf en zijn Welboorne mannen aangeven,
die de zaak onderzochten; daarna werd de
kamp toegestaan in plaats van gevangenis of
pijnbank. Hieromtrent nu leest men : nZo de
kamp toegestaan was, wierd op het kamp-

veld te Leyden (groot vier morgen lands), of
te Delft of in den Haag, door des #Graven
boden een park met krijt afgeteekent.” Wie
weet die kampplaatsen, in de drie genoemde
steden aan te wijzen? Ik kan er geen sporen
van vinden.
V. A. H.
84. - Eene watermachine werd gemaakt
en uitgevonden doorMr. JACOB VAN BRIENEN,
en den 18den Maart 1717 door Zijne Czaarsche Majesteit VRD. Rusland te Wintervlied bij
Voorburg bezigtigd , bij welke gelegenheid,
zoo er staat, men voor hem de watermachine
liet gaan.- Is er iets te vinden of bekend van
deze zaak?Zoude
zij eene belangrijke uitvinding geweest zijn ?
V. A. H.
35. - Het schuitje in, den VQ’verberg te
‘s &ge. Ik vind aangeteekend , dat de Czaar
van Groot-Rusland in April 1717, aldaar met
den Prins IEURAHIS, denGraVeVnnALBExARLE , den Heer HAM, haar Hoog Mogende gedeputeerde, en den pretensen uitvinder van Oost
en West, zich in een schuitje zetteden, dat in
den vijver lag en met twee wimpels versierd
was: daarna begaf zich Zijne Majesteit met
den uitvinder alleen onder het dek, alwaar
sene kaars opgestoken, en het vertrekje toen
ligt gesloten werd, De andere Heeren zaten
tan een tafeltje om te letten op het geen er
coude geschieden, daarna kruiste men den
vijver, die op vele plaatsen met genommerde
paaltjes bezet was, wel anderhalf uur lang
ioor en door, dewijl de uitvinder had aangenomen, te zullen doen blijkeqdat hij hoewel
beneden zijnde, altQd zou weten bij wat paalje het schuitje was. - Zoude er ergens te
vinden wezen wat die uitvinding was en wie
le pretense uitvinder van dat schuitje geweest is?
V. A. H.
36. - CarE Cockiel. Weet iemand iets nalers over dezen man dan het onderstaande?
Hij schijnt Duitscher of Belg geweest to
@n,geboren 1508. De portretten van hemen
van zijne, ongenoemde, vrouw, gelijk ook zijn
wapen, alles keurig in palmhout gesneden,
.iggen voor miJ. Het wapen is ook afgebeeld
3ij VAN LOOX,, Gedenkp. 11. 462 ophetjaar
1660, met vermelding, dat in 1539 Keizer
EAREL V te Toledo twee gebroeders MICHIH,
m SICOLAAS ICOCQUIEL (sic) in den adelstand
rerheven had. Waren dit zijne broeders, en
waarom werd er van CARL reeds in 1532,
;oen hij pas 24 jaren oud was, een portret in
3almhout gesneden ? Ruim honderd jaren Ia;er was zijn geslacht zoo zeer in aanzien, dat
?en der in België geslagene gedenkpenningen
,er eere van den vrede, in 1660 tusschen
Spanje en Fraakrz’jk aan de Bidassoa geslo,en, geheel hetzelfde wapen van COCKIEL aan
le keerzijde voert, waarbij echter geen voor-
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naam vermeld is. -CARL COCKIEL voerde
in 1532 als randspreuk
om zijn wapen : espoir
fait vivre.
B.
3P. - Mathurin Guitet. Wie was MATHUZie hier wat mij van hem bekend werd. Hij had den rang van Ordinaris
Capiteijn van ‘t Edel. Mog. Collegie ter admiraliteit van Yn’eslundt. Hij was maker
eener zeekaart onzer kusten, in twee fòlio
bladen, geheeten : NieuweWaden buitenkaart
der vaart van Amsterdam naar Hamburg, met
de monden van Weezer en Elve, gesneden door
J. VAN THIEL, omstreeks den jare 1700. Het
stuk is met eene uitvoerige opdragt voorzien
aan de HH. van de Admiraliteit van zijn geRIN GUITET?

WeSt,H.VAN
AYLVA, AUGCSTISUS LYHLADIA
A NYEBOLT, W.VAN HAREN en ARENT VAN
HAERSHOLTEN,met
bijvoeging hunner respec-

tive wapens. Zijn eigen wapen komt er mede
op voor: het is horizontaal in tweeën verdeeld; van boven een hart met twee degens
doorboord, en rondom hetzelve drie sterren,
Bene van boven, twee van onder. In de onderste helft twee in elkander gesloten handen. ZijnFransche naam wijst op Fransche
afkomst heen.Was hij een Refugie? er woonden er niet weinigen te Balk in Friesland.
Het onderste vak van zijn wapen kan op de
trouw van Nederland doelen, die hem te gemoet kwam.
B. N.

38. - Philippus en Petrus L.ansbergen. Op

de Naaml$st der Hervormde Predikanten te
Goes,door J.AB UTRECHTDRESSELHUIS,
komen PHILIPPUS
LANSBERGEN
(1586-1613)
en diens zoon PETRUS (1611-1613) voor. Bestond er eenige familiebetrekking tusschen
hen en de Remonstrantsche LAXSBERGEXJ
van Rotterdam?
R.
US. - Josias Houtenus. Deze komt in 16 16
als Predikant ergens in Zeeland voor. Doch
waar? Kan zijn naam ook HOLTENUS zijn geweest, en stond hij dan ook in eenige familiebetrekking tot HENDRIK HOLTEXUS, die als
predikant te Waddingsveen in 1619 werd afgezet?
R.

40. - Theodorus Aemilius. Weinig is mij
van dezen man bekend, die als Pastoor van
Oudewater de leer der hervorming was toegedaan, en zich den vaderloozen ARXISIUS
aantrok. BERTIUS (Orat. in Obit. J. ARMIXII)
is eigenlijk de eenige die ons iets van hem
medecleelt.B~~N~~
enKINscnor hebben hem
nagesproken. Is er ook elders meer van dien
man te vinden ? Ik vermoed dat zijn Hollandsche naam eigenlUk DIRK MELISZ. was.
R.

41. -Chrestd’en de Ia Quellerie. Bij deinneming van Oudewater in 1575, viel zeker
WaalschPredikant CHRESTIEX DE LAQUELLERIE den Spanjaarden in handen, welke
later weder werd losgekocht. Hoe kwam hij
daar ? Ts er verder iets van hem bekend ?
R.
42. - Adrianus Wìttiosa. In 1601 werd te
Oudetuafer zeker Proponent ADRIANUS WITTIUS beroepen, die waarschijnlijk in 1602
weder vertrok. Is er iets meer van dien man
bekend ? Kan hij misschien een broeder geweestzijnvan DANIELWITTIUS,~~~~~~ 1609
tot 1618 te Schoonhoven stond?
R.
43. - Jacobus Eruno. JACOBUS BRUNO,
omstreeks 1615 Predikant te Arnhem, was
de zwager van ARYINIUS. Was hij dan met
3ene dochter van LAURENS JACOBSZ. REAAL
gehuwd ? Hoe heette zij ?
R.

44. - Schieten op Nieuw-Jaar. Ik lees in
zen pamflet van 1618, dat op den lsten Januarij van dat jaar te Oudewater, ,Fals de
wacht afgeluy t was, de boghers, meest vry:rs in ‘t geweer opgetrocken zyn , om te schie:en het nieuwe-g’aar na oude gewoonte, voor
+enige capiteynen, vaendragheren ende anlere deuren.” Die gewoonte bestond zeker
>ok elders.
R.
45. - Perziken bij maneschgn. Waarom
wordt ons aanbevolen perziken te plukken
oij maneschijn?
J.H.VAXLENNEP.
46. - Honk. Men zegt: j> hij is van honk”
3n noemt ho& de wijkplaats bij ‘t spelen van,
krzjgertje. Vanwaar dat woord?
J.H.VAN LESXEP.

41. - Aurelius en Isabella ; de schoone Lipnellu. Deze tweevolksromans
zijn mij geheel
onbekend. Zij worden genoemd in het edict
van den bisschop van Antwerpen van 16 April
162 1, de volks- en schoolboeken betreffende.
Kan iemand mij ook aanwijzen waar zich een
exemplaar daarvan in onze of in eene andere
taal bevindt, of mij den inhoud dezer romans
mededeelen ?
P.LER~~~RTzwz.
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Sanzoreusen (11. bl. 343 ; vgl. III, bI. 337 ;
Bijbl. 1854, bl. xv; 1855, bl. xxi en VIII.bl.
104). Sammereus of Keulenaar, onder dezen
naam komt de teekening van een Keulenaar
voor in de ~~verzameling van vier en tachtig
stuks Hollandsche
schepen, geteekend en in

koper gebragt door G. GROENEWEGEN,
te
Hottsrdaa, bij J. VAN DEN BRINK." (zonder
jaartal.)
CORN. LIXA.

Trechtplaatsen of overtogten (VI. bl. 103,
Vr. 142 ; vgl. bl. 276,337; VIII. bl. 15,76,
136,228). DAYNUM (zie VIII. bl. 16) zal bij
den eersten zeeman den besten aangaande het
spreekwoord : ) Y Het anker voor de kat uitwerpen,” kunnen ingelicht worden, aangezien nde
kat” een blok is door ‘t welk het opgewonden
anker op zijne plaats gehouden wordt. Bij
de zeelieden loopt over deze kat de volgende
anekdote: Een jong adelborst moest een
schip ten anker brengen,, en gaf tot het volvoeren dezer moeijelij ke manoeuvre zijne bevelen met angst en gejaagdheid; ‘t ging echter alles vrij wel. Maar toen het tijd was om
het anker te laten vallen, riep hij zonder
eenige andere voorbereiding; valle’ anker!
het volk riep van voren: rjde kat zit er nog
op!“- De adelborst, bevreesd dat de gunstige
tijd ter wille van eene kat (in den gewonen
zin) zoude verbeuzeld worden, zoude toen
met eene angstige stem geroepen hebben:
TIjaag weg die poes!”

Zaccharius Klistorinus (IV. bl. 160, Vr.
152; vgl. VIII. bl. 300). Die er belang in
stelt en in de gelegenheid is het portret van
dezen te vergelijken met dat van JACOB
ZEEUS , dichter, notaris en landmeter te Zevenbergen, zal (ni fallor) overtuigd zijn, dat
ZEEW, en geen ander, de vermelde z. KLISTORINUS is. Dat van J. ZEEUS is gegraveerd
door JAC.ROUBRAKE~, endatvan KLISTORINUS draagt de kenmerken van diens stift.
Eenige ongelukkige uitdrukkingen in ZERUS'
gedichten, bijzonder in zijn Zangberg in gevaar en De wolf in ‘t schaapsvel ontdekt, maakten den satirieken geest van CHRYSOSTO~MUS
YATHANASIUS en consorten gaande, om die in
eene lachwekkende critiek te geeselen, in den
trant van Le chef d’oeuvre d’un inconnu. Alle
stukken, negen in getal, die daarop betrekking hebben, zijn bijeengebragt in eene CfeCORNELIUSLIXA.
heel complete verzameling van den aanleg, ‘t
gevolg en ‘t einde van den oorlog der HollandGrafschrift te Lavenham (VZ. bl. 255, Vr.
sche Poëten. Anno 1715 en 1716. Zeldzaam 411; vgl. VIL bl. 54). Ter verklaring van
aldus voorkomende. Onder het portret van dit grafschrift is het, geloof ik, niet genoeg,
YATRANASIUS, v66r diens werk Le chef d’oeumet v. BR. het woord esse voor niets meer te
vre etc. staat, even als onder dat van RLISTO- houden, dan voor den naam van hem, wieu
RINLJS: Appelles pinxit et Calotin sculpsit, doch
de grafsteen dekt; ik meen, dat menboveuhet is niet door HOUBRAKEN op ‘t k;rg- dien aan eene woordspeling (ESSE nom.propr.
bragt.
en verbum) te denken hebbe. Evenzoo moet
. . .
het woordje quod, mijns inziens, tweeledig
Pseudo-Lofredenen (V. bl. 200,Vr. CXXV; (als pron. relat. en tong. caus.) worden opgevgl. bl. 266,342; VI. bl. 21,45,314;VII.b1.
vat. Haalt men nu in den tweeden regel na
172; VIIL bl. 8,329). In 1839 verscheen te Esse quod est de comma door, die misschien
Leiden, apud J. H. GEBRARD & Sec., Disser- ook in het oorspronkelijkeuietgelezen
wordt,
tatiojuridica
de eo, quodjustum est circa Spiritus dan ziet men, met behulp van dezen apparafadiares feminarum hoc est pulices. Scrip& lus criticus, dat men hier met eene dropreGOETHIUS.
Ook getiteld: GOETHII Dissertaden (*) te doen heeft, en verkrijgt de volgende
tio juridicn de Pulicibus. Van de Stullitiae
verklaring :
laus van ERASMUS, verscheen in’ dat zelfde
j,Daar ESSE geweest is, wat hij nog is (een
jaar te Hoorn, bij P. VERMANDE, eene geïllus- goed Christen), en daar ESSE niet geweest is,
treerde uitgave. Tot de Pseudo-Lofredenen wat ESSE nu is (een doode), zoo is hij geweest
kan ook gebragt worden: Description de la en niet geweest ; en daar nu zijn = niet zijn
ville d’dmsterdam en vers burlesques. Selon la is, en dus ook dood zijn = niet dood ztin, zoo
visite de six jours d’une semainepar PIERRE LE is ESSE ook niet, wat hij is (namelijk dood),
JOLLE. A Amsterdam, chez JAQUES LE cumaar hij zal zin (d. i. eeuwig leven).” (t)
RIEUX, l’an MDCLXVI.
De sophistische poëtaster heeft uit het voorgaande copulativefait en non fuit, zonder zich
aan de daarbij te denken praedicaten te stoFmiliezuapens
gevraagd (VL bl. 75, Vr. ren, tot de gelijkheid van het substantive esse
105; vgl. bl. 247,377; VII. bl. 108, 144,203, en non esse besloten en dit vervolgens, even
236,334; VIII. bl. 329). Een onzer mede- logisch op den tegenwoordigen toestand des
werkers, de Heer v. A. H. te A., is in het be- afgestorvenen (dood) toegepast.
Bt.
zit van een zegelring van L. C. V. T., met
het wapen der VAN TOLLS, waarvan hij ons
(*) Heeren Zogici zouden het eene fu&zcia sensus
een afdruk zond, en verklaart zich bereid
et divisi noemen.
dezen zegelring aan de familie VAN TOLL ten cornpositi
(t) De woordelijke vertaling is deze: Daar IZBSE gegeschenke af te staan.
WC& is, wat hij is, - daar ESSE niet geweest is, wat
BESTUURDERSVANDEYNAVORSCHEE.
zss~ (is), zoo is EBSE, daar +n (gelik) riet zijn is,
niet, wat hij is, (maar) hij zz11 Z~R.
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[Onze lezers zullen zich herinneren, dat dit gr@.chril
luidt:
Qnod fuit esse, quod est, quod non fuit esse , quod esae,
Esse quod est, non esse, quod est , non est, erit esse.]
Stalen pennen (VI. bl. 267, Vr. 427; vgl
VII. bl. 57; VIII. bl. 297). Het portret val
den schoonschrijver FELIX à SAHBIX, in 1619
gegraveerddoorw.J.~~~~~,naarM.J.Ir~

stelt hem voor, gezeten aan eene ta,
fel en met eene (stalen) pen in de hand,gereec
om op een daarop liggend blad papier tl
schrijven. Medegedeeld door V. D. N. (VI
bl. 241.)
J. L. A. 1.
REVELT,

Oude maten en gezuigten (VI. bl. 336, Vr
538; vgl. VIII. bl. 10 en 330). Het volgendc
schreef ik over uit eenige MSS. aanteeke.
ningen, achter een oud gedrukt boek :
Memorie.
Een emmer botter is 4 Swols stert vieren.
deel.
Een Swols stert vierendeel is 14 pond.
Ergo maeckt een emmer 50 (“) pond botter
Een achtendeel weeght aan botter sonde]
het vath 38 pond botter.
Een halff achtendeel 19 pond botter ‘t samen 57 pond botter.
Ergo so sal een emmer botter zijn ij (t
achtendeel min een pond botter.
Also nae de Ordonnantie vañ Statholder
Ridd. eñ Steden de anno 1575 een achtendeel
botter losbaer is met xxxviii ggl, ‘t halve
met xviii ggl. xxi st. Soo is een emmer botter losbaer met 56 ggl. seeven (eenen?) sst,
caet.
Elders vond ik eene aanteekening over
vlaktemaat:
Een pondemaate is in Friesland eene benaming van een stuk land, ‘t welk 250 koningsroeden in zijn vierkant heeft, en dewijl
elke morgen lands 2’1% poudemaaten in zich
vervat, zo is ieder pondemate “Je van een
morgen en 5 pondematen maken i! morgen.
Raakende de koningsroeden staat ter deser
gelegenheid nog te melden, dat de koningsroede merkelijk grooter is dan de gemeene
Rhijnlandsche
roede: want daar van deese
laatste 1500 tot een uur gaans gerekent worden, behooren tot een uur gaans niet meer
dan 1200 kaningsrocden.
(Zie BACCHIEXE, Beschr$ving
der Vereen.
NederZanden,
dl. II. bl. 1194 en 1332, gerecenseerd uit de Tegenw. Staat der Vereen.
Nederlanden, dl. XVI. st. 2, van Friesland,
en de Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroefening,
dl. V. No. 7, bl. 283, in not. 1 et seq.)
D. te D.
(*) Lees 56.

BESTUUR.

(t)'Lees l'/,.

BEBTUUR.

NeZrduitsche boeken vertaald (VI. bI.360,
Vr. 549; vgl. VII. bl. 92,298;VIII. bl. 13,
204, 270,330). Isruel and the Gentiles. Contributions to the History of the Jewsfrom t?ie
earliest times to thepresent day. By Dr. ISAAC
DA
COSTA,
of Amsterdam. Londen , JAMES
NISBET and co., 21, Berners Street. M.DCCC.L.
One Vol. 8v0, with Translator’s [NARY J.
KENIEDP'S] and with Author’s Preface etc.,
pp. XII and 628.
The Four Witnesses: being a Iiarmony of
The Gospels on u New Principle. By DT.
ISAAC ~-4 COSTA of Amsterdam. Translated by
DAVIDDUNDASSCOTT,
Esq. London: J A M E S
NIBBET et co., 21, Berners Street. M.DCCC.LI.
One Vol., large 8~0, pp. XVIII and 480.
J.H.VAX

LEXNEP.

Weduwnaar (VI. bl. 392, Vr. 602; vgl.
VIL bl. 179). BILDERDIJRS aanteekening op
het 112de Sneldicht van HUYGENS: zwevenuer. Vermenging van dit woord met weezdwentsar, als in H~YGEXS tijd gemeen was. Zoo
zei men in mijn kindsheid, wanneer de kaars
niet helder brandde : daar loopt een zoever om
de deur. De oorspronkelijke spreekwijze was
een weeuwenaar. omdat eens weduwnaarsaanzoek bij een jong meisjen treurig gerekend
werd.”
J. L. A. 1.
Meermin tot wapen (VII. bl. 30, Vr. 36 ; vgl.
bl. 185; VIII. bl. 331). Op de wapenkaart
der veertig Raden van de stad Delft, komt
het wapen of de, naam van Opmeer niet voor;
wel het wapen der uitgestorvene familie
MEERNAN ; welke tot wapen voerde : !yin zwart
een meerman, gewapend met een helm, een
opgeheven sabel in de regter- en een rondas
in de linkerhand, alles van zilver ,” helmteeken een zilveren meerman.
T. A. J. C.
Meermin tot wapen. Terwijl de stad in ons
vaderland, die eene meermin tot wapen zou
hebben, neg niet gevonden, misschien wel
niet te vinden is, zijn er reeds twee of drie
Nederlandsche
familiën aangewezen, die een
zoodanig wapen voeren. Ik kan er bijvoegen
lat men ook buiten Nederland die meermin
aantreft. Het helmteeken van het wapen der
Familie ARGOUGES vond ik dus beschreven:
Iyune fee nue ayant de longs cheveux, tenant
le SR nmin droite un xniroir et de la gauche
:achant le bas de son ventre.” PLUQUET, in
zijne Contespopulairos
etc. de l’arrondissement
de Buyeux, Rouen 1834, p. 1, deelt omtrent
len oorsprong da.arvan de volgende averlevering mede. Een heer van Argouges, in de
nabijheid van Bayeux gelegen, werd berchermd door eene fee. Zij hielp hem onder
tnderen ecnen reus overwinnen, ja zij had
zelfs zoo veel met hem op, dat zij hem eindeijk trouwde en hem grooten rijkdom ver-
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schafte. Maar zij maakte er één beding bij,
dit namelijk, dat hij nooit van den dood zou
spreken. Hij hield dit eenigen tijd uit; eens
echter dat zijne vrouw wat heel lang op zich
liet wachten, liet hij zich de onvoorzigtige
uitdrukking ontvallen: JjBelle dame, seriez
bonne à aller chercher la mort, car vous êtes
bien longue en vos besoignes.” Kn ziet, op
dat zelfde oogenblik verdween de fee. Sedert
kwam zij elken nacht om het kasteel dwalen,
en liet akelige kreten hooren en van tijd tot
tijd de woorden 2a mort ! la mort I Twee dingen, VO~~~PLAQURT

er bij, schijnen aanlel-

ding te hebben gegeven tot deze legende;
vooreerst het overwinnen van eene kolossalen Duitseher, BRUIY geheeten, door ROBERT
D’ARGOUGES,

bij

het

beleg

van

Buyellz,

door

1, in 1106; ten anderen het wapen
van het geslacht D’ARGOUGES, dat tot helmteeken heeft het geloof, voorgesteld als eene
naakte vrouw, met het devies: à Itz fé, van
welkJé (nuf’oi) het volkJée maakte. Ik kan
evenwel met deze verklaring van PLAQURT
geenen vrede hebben. Nooit herinner ik mij
het geloof voorgesteld te hebben gezien met
eenen spiegel in de hand. Meerminnen daarentegen zgn daar dikwijls van voorzien. Ik
geloof dus, dat wij het beeld, dat toch wel,
zoo als gewoonlijk, slechts ten halven lijve
boven het schild zal uitkomen, zoodat wij
alleen kunnen gissen of daarachter een paar
beenen of wel een staart verborgen is, niet
voor het geloof, maar voor eene meermin
moeten houden. Zulk een wezen, met ofzonder spiegel, dit weet ik niet, maar badende,
zoodat wy aan hare visschen- of slangennat.uur niet behoeven te twijfelen, is ook het
helmteeken van het wapen der LL;SIGxbxS.
Wat het beteekent leeren wij uit den roman
van Melusine, in het laatst der XIVde eeuw
geschreven, en gegrond, zoo als de schrijver
zegt, op eene overlevering, welke hij had leeren kennen uit het archief dezer toen reeds
uitgestorvene
familie.
P. L., Wz.

HENDRIK

Lofdichten op M. H. Tromp en W. C. delVit1
(VIL bl. 137,Vr. 189; vgl. bl. 286, VIII. bl,
18 en 136). Toen ik, om aan het verzoek van
den Heer T. te voldoen, de Dsliciae Poeticat
doorbladerde, bevond ik dat het eenige vert
op TRONP , dat er in stond, gemaakt was 01
CORXELISTROMP; hoewel dit niet het gevraag
de zal zijn, wil ik toch het even voor der

Heer T. overschrijven :

CORNELIUS TROMP.

Neptuni soboles , hoc Trompius ore Batavus ,
Et patrii plcm~s numine ma&, er@.
Ipso dcxtra viri upirat vel in acre tnumphos :
Stragem hosti gladias quo minitetur habet.
Hunc merito peperisse Th& sibi mallct, Aohille
Cui marc plus decoris, quam tibi.l’rojn, tulit.

Dl. 1X.

Ik vond in mijne editie aangeteekend :
.Trompius hac facie, Neptuni aura, Batavus.”

terwijl het eerste vers onderschrapt was en
dl US dit vers er voor in de plaats moest kom len.
Zoo de vermelding hiervan den Heer T.
d ienstig kan zijn, dan zal het mij aangenaam
D. te .D.
W rezen.
Buitengewone vrucht6aarheid

(VIL bl. 232,

T; rr. 301; vgl. bl. 317,370,VlII. bl. 20 en 168).
1 loor de Redactie wordt de Loosduinsche leende hierbij herinnerd. Zie HUYGESS’ Koen-bloemetz , door BILDERDIJK , dl. 1. bl. 189 ;

n Aant. 1. dl., DI. B. bl. 146, en Aant. 111.
1. XVIL B. bl. 134.
J. L. A. 1.

Elisa YOU der Recke (VII. bl. 319, Vr. 366 ;
gl. VIII. bl. 24). lsertog CAREL VAN GELDER
Lafin 1519 hethuis te12osnndeen300Philipsyldens ‘sjaars aan PHILIP VAN DER RECKE
ran S~~nzn~c~*en, mits deze hem met 3 paarden
benen zoude (nisi fallor: VAN SPAEN, Geld.
YiA).

CORNELIUS LIXA.

Huwelgken buiten de steden (VU. bl. 319,
iTr. 372 ; vgl. VIII. bl. 26). Op het antwoord
ian C. & A. (VIII. bl. 26) omtrent deze vraag
noeten wij antwoorden, dat, zonder zijne berering te kunnen tegenspreken, het ons echx voorkomt, dat daarvoor eene andere ooraak moet bestaan hebben.
1”. Werd er een te veelvuldig gebruik van
emaakt, dan dat men zoude moeten aannelen, dat het trouwen buiten de steden slechts

Ilaats had, om door den Predikant van de
leuze der ouders of van die der aanstaande
chtgenooten het huwelijk te doen plaats
lebben.
fa.

Ons is o. a. een huwelijk bekend, dat

ioor een Predikant van Gorinchem voltrok;en werd te L)ule,n, hoewel bruidegom en
muid daar niet te huis behoorden.
YO.Waarom geschiedde dit dan alleen maar
net de huwelijken ? Ons is niet bekend dat
lit met het doopen van kinderen ook plaats
rond, waarbij toch de voorkeur van een’ Prelikant evenzeer als bij het voltrekken van
:en huwelijk plaats heeft.
Wij herhalen dus nogmaals onze vraag:
waarom had dit plna ts ? Wij kunnen niet geloeven dat zuinigheid de redeu was, want
onze voorouders waren, vooral in de vorige
eeuw, te groote liefhebbers van weelde, om
bij het vieren van familiefeesten karig te zijn.
C. K. v. U.
Plautsetgke
legenden in verband naet on,ze
kerkgeschiedenis (VIII. bl. 101, Vr. 123; vgl.
bl. 233). Te Budel in Noord-Bra6ant
vindt
men een y>geuzenpad.“Langs
dit pad kwamen
2

in het begin der reformatie, de Protestanten
uit Weert naar de nburgskens” te Budel, op
welke huizinge de jpreligie” heimelijk verkondigd werd. - aDe burgskens” zijn verdwenen en bestaan alleen nog in den naam
van een stuk gronds.
COR?IELIUS LIXA.
Het Stormglas of Baroskoop (VIII. bl. 103,
Vr. 137; vgl. bl. 234 en 299). Even als de
Heer J. H. VAx LE~XEP, schrijf ook ik de veranderingen in het weêrglas
aan niets anders
toe, dan aan den invloed der meerdere of
mindere warmte van de temperatuur, Er
heeft echter iets hierbij plaatsdat ik niet verklaren of begrijpen kan. Wanneer het, zoo als
in de laatste zomermaanden, heet, zeer heet
en de lucht met vele electrieke stoffen bezwangerd is, zoodat er elk oogenblik onweer
te verwachten zal zijn, dan heeft zich in het
we&rglas, boven aan het vocht eene massa
kristallen, als veeren gevormd; hoe meer
electrieke stoffen er in de lucht zijn, hoe dieper die veeren in het glas neerdalen, terwiJ
ondertusschen de kristallen onder in het glas
gedurig lager zinken of verminderen. Is nu
het onweer zeer nabij, dan valt plotseling een
gedeelte der bovenste kristallen naar beneden, drijven er zeer vele kleine kristallen,
als witte sterretjes in het vocht, en kan men
verzekerd wezen dat het onweer spoedig
dáár zal zijn.
Daar de kristallen onder in het glas, hooger stijgen bij koude en juist als het zeer heet
is, tegen onweer, de kristallen zich boven in
het glas vermeerderen en van onderen verminderen,zoo
begrijp ik hier niets van, of het
moest zijn, dat de electrieke stof in zich zelve
koud is. Maar waarom dan werkt die stof
boven op het gks en niet op dezelfde wijze
van onderen ?
Wat nu den storm aangaat van 25 Julij jl.,
zoo kan ik verzekeren, dat ik het zomerweerglas (het winter-weêrglas was toen geheel klaar) vóór, gedurende en ná den storm
naauwkeurig
gade geslagen, maar in het minste geene verandering daarin bespeurd heb.
Het wees aan dat er veel electrieke stof in de
lucht was.
Nog heb ik gedurende de laatstverloopen
maanden gelet, of de kristallen boven of onder in het glas ookde windstreek wilden aanduiden, maar ik heb bespeurd dat daaromtrent geen vaste regel aan te geven is.
H.C. STRIKVANWIJK.

br van op te geven. Kan hij dit ook gedaan
rebben, nadat de laatste regtstreeksche telg
ler BREDERODE'S overleden en het wapen
Ferbroken was ? Hij rekende zich wàarschijn.ijk aan dit huis verwant. Hij was R. C. en
van adel.
Zijne h%cht van de spitshoedige menschen
met hooge verdiepingen en lage verstanden,
CJtrecht, 1671, 4O. met drie andere stukjes
van zijne hand zijn bij mij voorhanden, gelijk
ook zijn portret, groot folio, naar de schilder! Van 1. VEYEKOOL,dOOT

C.VAX DALEY ge-

sneden. Zijne dichterlijke werkjes, 1674, 7
aeeltjes in 8O. kwamen voor in den Catalogus
van VAN WACHEYDORFF, 1811, bl. 137. Eene
volledige lijst zijner geschriften, mijns wetens
vgftiea in getal, zou inzender dezes kunnen
geven.Uit
de emblêmes, die zijn portret omringen, blijkt ook, dat hij veel werk maakte
van de toonkunst.
B. N.

Belabberd (VJII. bl. 131, Vr. 151; vgl. bl.
301). Dit woord komt hoogstwaarschijnlijk
af van hetAfrikaansche
woord Palabber, hetgeen onder de negers in onze bezittingen ter
kust van Guinea gebezigd wordt voor twist of
strijd, wanneer het eene rijk (of liever dorp)
met het andere riJk (dorp) overhoop ligt of in
oorlog gewikkeld is.
S:-A:El inplnntsnamen (VIII. bl. 161, Vr. 179;
vgl. bl. 274). Naar aanleiding van hetgeen
daarover L. J. en VAN VLOTEN mededeelden
(bl. 274), waag ik te vragen : of in El niet
somwijlen de beteekenis van water liggen
kan? ~~Elbe,” zegt v. DALEY, Sv. Elikes Hist.,
dl. I. S. 69 aan t. f: )%r det samma som EGfelIer 2; pa Svenska.” Evenzoo oordeelt BUTTXANN, Die Deutschen Ortsnamen , etc. S. 114.
Dr. ROMER.
[Wij geloovenhet niet. Elfbeteekent welin het noorsch
rivier, doch def in dit woord zal wel geene afleidingsletter zijn, maar tot den wortel behooren.]

Horst in plaatsnamen (VIII. bl. 161, Vr.
180; vgl. bl. 274 en 333). BUTTMANY zegt t.
a. p. S. 15: >jeine in niedrigen morastigen
Gegenden, etwas hervorragende , mit Gestriiuch bewachsene, zum Hauserbau sich eigenende Stelle wird gemeiniglich Horst genannt; daher wieder viele Crtsnamen im
nördlichen Deutschl. die auf j)horst” endigen,
auch Horst allein oft in Holland, Holstein,
Pommern, etc. Hörstel, Horsten, Hörsten; in
der Zusammensetzung Elmeniiorst, Gravenharst, Hohnhorst , Stufhorst, Kirchhorst , etc.
sämtlich in Nord-Deutschland.”
Dr. RÖIEB.

Jhr. Everard Meijster (VID. bl. 103, Vr.
139; vgl. bl. 236 en 299). Men zie over hem
SCHELTEMA,
Gesch. en Lett. Mengelw., dl. V,
2e stuk, bl. 206-228 en WITSEN GEIJSBEEK, ,
Frederik Hendrik of Hendrik Frederik
dl. IV, bl. 418. Zijn wapen heeft hij gedekt
doordatder BREDERODE'S. SCHELTENA ver- (VIII. bl. 162, Vr. 187; vgl. bl. 334). Bij het
meldt t. a. pl. dit mede, doch zonder de reden medegedeelde moet ik nog verwijzen naar
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hetgeen Mr. H.

VAN

WIJN

desaangaande aan-

geteekend heeft in de IjBijvoegsels en Aanmerkingen” op WAGENAAR, dl. X1. bl. 5, en op
den zonderlingen doopnaam van FREDERIK
BENRIR , HENRIR FREDERIK, dien in 1594 de
zoon van Koning JACOB VI van Mtotland
ontving, ten gevolge van het peterschap, dat
den Staten werd opgedragen. Zie Mr. JOHAN
MEERMAN,
Vergel. der gemeeneb. door
HUGO DE GROOT, Haarl. 1802, dl. 11. bl. 204.
L.D.R.
ZieZ,za~ig(VIII.b1.201,Vr.256
;vgl.b1.335).
Ip de zamenstellingen armzalig, rampzalig, gelukzalig, enz. geeft het woord zalig dentoestand te kennen, waarin iemand verkeert.
Zou& het enkele woord zalig nu ook den toestand bg uitnemendheid, den normalen toeJ. H.VAXLENXEP.
stand be teekenen ?
[Armzalig enz. zijn geene ZamensteUingen met zalig,
maas afleidingen met den uitgang ig. Nevens den uitgang
-4 heeft het hoogduitsch ook nog -sâl, b. v. drang$61, schicksûl. Van woorden met dezen laatsten uitgang, die met sel in oorsprong en heteekenis één is, komen hoogd. armselig , gl<ckseZig enz. en ons armral~g,
gelukzalig en dergelijke. Daar er, voor zooverre ons bekend is, in onze taal nooit woorden met den uitgang s&in
gebruik geweest zijn, sullen die opzalig wel niet oorspronkelijk nederlandsch, maar uit het hoogduitsch overgenomen zijn. vgl. GRIMSI, Gramm. 11. 107. Dr. BXILL,
HOU. Spraukl., bl. 266.1

Joh. Huyssen vafinttendijke (VIII. bl.
226, Vr. 268 ; vgl. bl. 357). Volgens SCHELTEMA, Staatk. Nederl., dl. 1. bl. 515-516 en
dl. 11. bl. 595, was hij de zoon van HUGO
HUYSSEN en ELISABETH HANXEMAN. Zieook
nopens hem : H. VERWOEIZT, Handb. der vaderl. Geschiedenis, alsmede KOEUS en DE RIVECOCRT , Beknopt Bìogr. Handwoordenb. van
Nederl., in voce.
Gaarne zoude de ondergeteekende van de
Heeren D. F. en B. N., mitsgaders van andere welwillende Navorschers, eenige genealogische
bescheiden, aangaande het adellijke geslacht van HUYSSEN van Iiattendijke enz.
ontvangen, in het belang eener geschiedenis
van de voormalige ambachtsheerlijkheid
van
Zaamslag, totwelke dit geslacht in bijzondere
betrekking stond. Deze zullen met dankbaarheid aan zijn adres ontvangen worden.

even als eene waschtafel en eene theetafel, eene
tafel voor de wasch en voor de thee, Men zou
het woord des noods kunnen nemen voor eene

tafel waaraan men liederen zìt te zingen, en
verder voor het zingende gezelschap, dat om
die tafel zit. Maar gaat het zoo in onze zanggezelschappen toe? Misschienin
Duitschlaand.
Het heugt mij nog dat er verscheidene jaren
geleden een Hoogduitsch operagezelschap ta
Amsterdam speelde. Het koor bestond uit Amsterdammers, die geene kennis van muzijk
hadden, en wien dus de koordirecteur hunne
partijen zoo lang moest voorzingen, tot zij ze
van buiten kenden. Hij deed dit, zoo als mij in
dien tijd meermalen verhaald is, op eene tafel
zittende, waar de koorzangers om heen zaten.
Dit had men eene liedertafel kunnen noemen.
Daar echter, indien ik wel onderrigt ben,
OnzeNederlandsche
liefhebbers van den zang
hunne oefeningen niet op zoodanige wijze
houden, is voor hunne vereenigingen.de
naam
van
liedertafel ongepast. Zangvereeniging of
zanggezezschu~

ls beter*

LAlER.

Hij kijkt naar de Willemstad of de Klundert
ook brandt (11. bl. 312). Deze vraag is later
herhaald
en door het Bestuur beantwoord
vIII bl 149
. .

.

Verzameling van schildersportretten (VL bl.
202, Vr. 317). De beschrevene Verzameling
van
Schildersportretten (gedeeltelijke copijen
door A. HOXDIUS ,6. FRISIUS en anderen, naar
de originelen ~~~~H.wIERx), heeft in zooverre betrekking op VAXMANDERS Schilderboeck, als zij in enkele exemplaren van den
tweeden druk, Amst. 1618, zoo als in dat hetwelk zich in de bibliotheek van den RijksArchivaris H. VAN W1J.Y bevond, is inge>voegd.
J. L, A. I.

Het botschuiljen (VIL bl. 231, Vr.296). In
mijn bezit is het volgende werkje, in 12O.
oblong: Een nieuw Liedt-boeck, genaemt het
Enchuzjser Bot-schugtjen, z$nde het derde deel
van ‘t Enchuijser Harìngh-Boot , en het vervolg
of tweede deel van de Enchuijser Ventjager,
versien met versch++den u$‘tsteJcende Nieuwe
Liedekens, soo wel voor Visschers, als voor Vogelaers. en Amoreuse Jonghmans en Jonghe
J. VAN DER BAAN.
Dochters, den eersten Druck. Tot Enchuijsen,
Gedruckt bij JAN PALENSTEIJN, Boeckdrucker
ende Boeckuerkooper, op de Zuqder-HavenANTWOORDEN.
dijck, i/b de Bijbel, na de Zaetste Corectie 1681.
Liedertafel (1. bl. 218) is inderdaad, zoo Of dit hetzelfde werkje is dat de Heer EVER'PS
als de vrager meent, een Hoogduitsch woord, bedoelt, en dat waarvan de Heer G. v. O., in
zoo al ongemerkt en van lieverlede in Nedel*- de Algemeene Konst- en Letterbode van 1851,
Zand binnengesmokkeld. Ik herinner mij dat dl. 1, zegt, dat het zoo hoogst zeldzaam is, dat
ik, toen ik het voor het eerst hoorde, niet regt het zelfs bij de oudste Enkhuizer familiën
begreep wat het beteekenen moest, en zoo onbekend is, weet ik niet. Van de zes (lees
zal het wel meer Nederlanders gegaan zijn. vgf) liedekens, door DRIEDUIJY overgenomen,
Eene liedertafel is eene tafel voor liederen, wordt er hier slechts éBn gevonden. De vier
2*
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overige komen misschien in eene latere uitgave van het Botsohu$jen voor.

c. P. L.

Een middel tot opsporing van drerakelingen
(VII. bl. 3.32, Vr. 390). Het laatste gedeelte
der vraag wordt beantwoord in het antwoord
vanH.C. STRI K VAX W I JK , op dl.VIII.Vr. 343:
dat gevonden wordt in ditNommer, op bl. 22,
BESTUURDERS,

De &haar (X11. bl. 4, Vr. 24). Als een
begin van antwoord op die vraag teeken i k
aan, wat de Heer G. EI. M. DELPRAT schreel
in de Godgel. Bijdragen, 1858, bl. 614: YjHet
gebruik om aan een ketter het dragen op te
leggen van twee forcipes (scharen) van ge-

kleurd laken, heeft duidelijk zijnen oorsprong
in de straf van het kruis dragen, en wel van
een zoogenaamd Andreas-kruis, over welke
straf men de noodige berigten vindt bij LIPSIUS, de Cruce, p. 1221 (ed. Vesal.) en bij
LIILIBORCH,
Hist. Inquisit. 339.”
COXSTANTER.

ScSuvuit (VIII. bl. 131, Vr. 153). Iemand,
wiens daden, gelijk men zegt, het licht niet
mogen zien, en die, dan ook uit antipathie
tegen de policie c. s. bijzonder lichtschuw is.
KILIAEX:

fr$qfmt.
met

het

derHeeren

N Brlpaup, fdpefmt, fd)affugt
Noctua, bubo, otus,“en
oog

op

de

kenmerkende

van dat gild: ~>%r$nou~t.

,

vervolgens,
eigenschap

Nebulo,

tenebrio , furcifer. Noctuam in magna Italiae
parte vulgo civettam vacant (inquit LIL. GRRG.
GYRALDCS) eodemque vocabulo hominem nihili et Zucif~~gam.
Est enim noctua avis om-

nibus avibus contemptui et ridicula.” Dus
schavuit = sckuif-uit. Men denke evenwel
hierbij

geenszins

aan

eene

bloote

klankver-

wisseling, WaartoeKILIAEYS sckoef-wt, schaffuyt , schuifwt den oppervln.kkigen lezer ligt
zou kunnen verlokken. Het woord komt
eenvoudig van het verouderde scltaverh,
loopen, hetwelk in deze beteekenis bij KILIAEX

wel niet voorkomt, maar toch in zijn sclinffuyt ten grondslag ligt. Wij
bruikt bij M.-STOKE,

IT. 222 :

vinden

het

ge-

Maer teghen nacht ghinghen si sca~n,
Die Vricsen, weder te haren wiven.

Zie aldaar H U P D E C O P E R . - B I L DERDIJK ,
Geslac?&ijst, dl. 111. bl. 21, wijst op
hetzelfde werkw. schaven (“) , waaraan ook
Dr. A. DE JAGER, Archief voor flederl. TaalVerkl.

h%ga%ijnvUn Nederl.
dl. III. bl. 271 vlgg., bij wien echter de
schavuit een ledigganger, een doeniet, een lmdlooper,
een uagabond is. De Heer O., wiens stokje mij eerst na
het inzenden van dit antwoord bekend werd, haalt insgelijks de doormij vermelde plaats van nr. STOKE aan.
[Aanteekenmg later van den schrijver ontvangen.]
(*) ZooookA. C.OUDEXANS,

Z’ualhdc,

kunde, dl. 1. bl. 197, de beteekenis van wegloopen geeft, doch alleen om, met klankverwisseling van schaven in schoven, de herkomst
van schoft en sckobbert (“) aan te toonen, terwijl de schavuit, die hier het klaverblad voltallig zou kunnen maken - welligt omdat hij
met het kinderachtige schoolverzuim niets te
maken wil hebben - het geraden vindt zich
schuil te houden.
BI.
[Wii nemen de vrijheid van onzen pachten Bt. te verschillen. Komt schavuit WUI schaven, dan kan het wel
een zoeyloopcr beteekenen, maar niet iemand die zich
verschuilt. Het kan dan wel op cenen lafaard toegepast
worden, ms.or minder op eenen deugriet , en deze laatste
wordt er toch altijd mede gemeend, schavuit is vrij synoniem met schurk. Wij hebben cr nog een ander bezwaar
tegen. De naam eerst aan den prsoon gegeven, zon dan
later op den vogel toegepast zijn. Dit is tegen den regel.
Niets is gewoner dan dat de naam van een dier gegeven
wordt aan iemand, die in een bepaald opzigt met dat dier
overeenkomt ; ezel, os, gans, eend, kuiken, aap, beer,
vos, koekoek , spreeuw, haan, kemphaan, bok, kalf,
schaap, raaf’, hooren wij ieder oogenblik zoo gebruiken.
Van het omgekeerde echter zullen wel zeer weinig voorbeelden te vinden zi@. Er komt bij dat de wankelende
uitspraak van het woord in KIGIAAII dagen, schavuit,
schuflrit, schoejuit en schuifuit doet vermoeden dat het
een Rroord van vreemdcn oorsprong is. Wij houden het er
voor dat schoefluit de oudste vorm is, en dat dit niets
anders is dan het Fransche chouette , wat wederom van
het Italiaansche civetfa komt. Dit woord is in Italië,
zoo als KILIAAN uit QYRALDIJS aanteekent, de naam
van den nachtuil, en vervolgens van den deugniet, omdat
deze, cven als de uil, het daglicht schuwt. Onze voorvaderen hebben het woord, nadat het eerst in het Fransch
was overgegaan, uit deze taal in beide zijne beteekenissen
0vergenomen.j

Eene nazaat van Jacob Cats (VIII. bl. 197,
Vr. 237). De welwillendheid van den Heer
F . A . Ridder VAN RAPGARD stelt mij in staat,
de vraag van den l-leer J. VAN DER BAAN te
beantwoorden. E L I S A B E T H C A T S , dochter
van den Raadpensionaris en ELISABETH VAN
VALKEXBURGH , had uit haar eerste huwelijk
met den bekenden CORNELIS MUSCH, drie

dochters, wier namen mij, behalve die der
jongste,

ELISABETH NARIS, later &3VI’. BUAT,

niet met zekerheid bekend zijn. De tweede
dochter, vermoedelijk ASXA CATHARINA geheeten, trad in het huwelijk met.k
CAREL
--_. Baron
BOETSELAAR.

VAN

DE‘T

RIA

werd de echtgenoote

Hunne

dochter

MA-

van NN. Graaf VAN

STIRUN,
Heer van Bronìckorst, Iiolonel dezer landen, waarvan de bedoelde MARIA , Prinses-Douairière van Hessen-Philipstal, geb. Gravinne van Linzburg-Bronkhorst, eene dochter was. Deze had alzoo JACOB CA.TS tot bet-overgrootvader en Mevr.
Js.
BUAT tot over-oudtante.
LIXBURG

Brieven van Franciscus Gomarus (VIII. bl.
199, Vr. 248). Buiten eenige opdragtsbrieven, die hier wel piet in aanmerking zullen
(*) Vgl. echter
woord.

BILDERDIJK ,

GeslachtEijst,

op dit

komen, heb ik tot nog toe slechts een’ enkelen
brief van GOURUS in druk ontmoet, en wel
PETRI CUNAEJ et Doet. vir. ad eundem epistolae,
Leidse 1725, p. 325. De brief is geschreven,
in 1632 uit Groningen, aan den Rector en
Senaat der Leidsche Hoogeschool
en roept
de tusschenkomst van dezen in, ten einde de
gebroeders COMMELIY voortgang te doen maken met de nieuwe uitgave van den Eusebius
des beroemden SCALIGERS.
alaar in den Catalogus van de handschriften der Academische Bibliotheek te Leiden, door denHeer
GEEL
beschreven, vind ik drie brieven van
GOUARUS in handschrift vermeld. Zie Cutalogus Libr. MSS. qui inde ab anno 1741 Bibliothecae Lngdwo-Batnvae
accesserunt. Descripsit JACOBCS GEEL, L.B. 1852,4O. NO. 947,
p. 263 en No. 1014, p. 293.
J. C. D.
Brieven uccn Franciscl&s Gomarus. Aangaande die brieven kan ik lt. niets mededeelen ; maar hij vergunne mij een enkel woord
over hetgeen hij schrijft ten aanzien der oude
actaboeken van vele Hervormde gemeenten.
Zij worden niet zoo dikwijls gemist, als hij
wel meent. Van velegemeenten zijn zij overgebragt ter plaatselijke secretarie, als beheleende,met de kerkeraadshandelingen,de
lijsten der gedoopten, enz. - een groot verlies
voor de .gemeenten, vooral waar die hare
regten tegen de plaatselijke besturen te verdedigen hebben. Andere gemeenten bezitten
ze, zonder er bewust van te zijn. Ik herinner
mij, hoe ik, eenige jaren geleden, met den
predikant eener kleine stad, na alles afgezocht te hebben, ten einde actaboeken te vinden, eindelijk voor eene kast stond, en ook
daarin op geene der planken iets ontdekte
wat naar actaboeken zweemde. Het kwam
mij voor, dat zij toch niet geheel bezien was,
en waarlijk, toen wij met moeite de kap der
kast hadden losgemaakt en opgeligt , zagen
wij onderscheidene in folio’s voor den dag
komen, waarvan de oudste met 1587 begon.
-Ook twijfel ik of het wel waar is, dat in vele
steden juist die actenboeken gemist worden,
die in de jaren der Remonstrantsche
beroeringen vallen. Van de actenboeken van enkele gemeenten en klassen kan ik het tegeudeel getuigen. Maar zij behelzen daarom betrekkelijk die beroeringen niet altid volledige mededeelingen.
Ik heb de zoodanigen
wel eens veel uitvoeriger gevonden in de
burgerlijke, dan. in de kerkelijke archieven.
Den Heer R. zal dit wel niet bevreemden.
L)r.RöDIER.

Standawdmaten
te Pompeji (VIII. bl. 200,
Vr. 249). De vrager leze ook E. BERTOX,
Pompeia , p. 113. Op pag. 97 is eene afbeelding van de ljmesures publiques.”
Dr. RÖYER.

Klok- en ges&tgieters (VIII. bl. 200, Vr.
250). HAXS VALCK (misschien de in de vraag
genoemde HANS VALKER van Neurenberg),
voornaam geschut- en klokkengieter in Friesland, werd ten jare 1635 door denRussischen
Czaar, met beloften eener aanzienlijke geldelijke belooning, naar iMoscoz4 gelokt. Niet
slechts bezat hij groote bekwaamheden inhet
gieten, vooral van geschut, maar ook in alles
wat tot de kennis der metalen betrekking
had. Zijne kundigheden werden in Rusland
naar waarde op prijs gesteld; maar hij had
de hulpen den steun van ondernemende mannen noodig , om de ontginning van ij zergroeven, aan welke zoo groote kosten verbonden
zijn, te kunnen ten uitvoer brengen. Onder
zijn opzigt en door zijne raadgevingen voorgelicht, waagden het de Nederlandsche koop
lieden ,PIETERMARCELIS en TBIELEMANLUS
ACKEMA, om met de eerste mijnwerken
ter
ontgraving
van ijzer-erts, en ter smeding van
ijzer in 1Moscovie, eenen aanvang te maken.
Het overlijden van den bekwamen HANS
VALCK , bragt Rusland een groot verlies toe;
na zijnen dood was men verpligt de in RusInwd gegoten kanonnen naar de Nederlanden
op te zenden, ten einde aldaar geboord en opgewerkt te worden. - Nederlandsch Magazijn, 1835.
J. L. A. 1.
Czaar Peter en onredTukker$en
(VIII. bl.
225,Vr. 262). Iets heb ik daarover gezegd in
eene voorlezing, ten jare 1855 gehouden op
de Alg. Verg. van het Prov. Genootsch. van
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband te ‘s Hertogenbosch en onder den titel
van: le&s over RusZands Letterkunde in de
Handelingen van genoemd Genootschap, bl.
33-63 afgedrukt.
Dr. ROMER.
Knrlier (VIII.b1.226,Vr. 273). Deze KARzal wel een zoon of kleinzoon zijn van
lien JAN CARLIER, wiens weduwe met haar
;ezin voorkomt in den vrijgeleidebrief, door
LEYCESTER verleend aan 136, ter zake der
Hervorming emigrerende familiën uit Antserpen naar Middelburg, ten jare 1586. Zie
Kronij’k van het Hist. Genootschap te Utrecht,
ll. VHI. bl. 29 en 33.
CONSTANTER.
LIER

Paulus Elias (VIII. bl. 257,Vr. 283). DELZRAT noemt hem ter plaatse, door LEGENDO
EX SCRIBENDO aangehaald,op
gezag van MOH?IKI<> eenen Nederlander: ROHMANX in zijne

Hìst. Fremstilling uf Ileform. lndfijretse
i
Danmark, S. 62 r,en dan& Mand.” Ik kan
let pleit niet beslissen ; doch geef een en anler aangaande hem. Hij was Karmelitermonnik en benoemd tot Prior van een klooster
zijner orde, ten jare 1519 te Koppenhagen gesticht. Met dit Prioraat werd een Professoraat aan de Universiteit ter genoemde stede
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verbonden. Hij was, naar men zegt, in dien

tijd de geleerdste theoloog in Denemarken.
Had hij reeds te voren, nog Monnik te Helsingör zijnde, geijverd te-gen de onkunde en
losbandigheid der monniken , de baatzucht
der hoogere
geestelijkheid, den aflaathandel
en andere misbruiken in de kerk, zijn ijver,
door het lezen van LUTHERS werken aangevuurd , was niet minder toen hij te Koppenrhagen vertoefde. Vandaar, dat Mr. MARTIZT
REINEARDT,
die op verzoek van Koning
CHRISTIAAN
11 uit Wittenberg naar Koppenhagen gekomen was, van hem zich bediende,
om hetgeen hij inhet Duitsch predikte, voor
wie hem hoorden, in het Deensch te vertolken. REIXHARDT werd door de geestelgkheid
door middel van bespotting onschadelijk gemaakt. ALIAS won men voor de Roomsche
zaak terug, door de inkomsten eener Domheerplaats te Cdense of Roeskilde. Sedert
noemde men hem PAUL VENDEKAABE. Toch
schijnt niet eigenbaat uitsluitend de reden
van zijn terugtreden geweest te zijn. Zich
geleend hebbende tot de bevordering van den
opstand tegen CRRISTIAAN 11, had hij geen’
vrede met den gang der zaken, nadat FREDERIE 1 den troon bestegen had. Hij trad toen
op als prediker tegen LUTHERS leer; doch
noch de Protestanten, noch de Katholieken
vertrouwden hem, de laatsten niet, omdat hij
voortdurend eenige van LUTHERS stellingen
b. v. die betrekkelijk het regt van ieder tot
het lezen van den Bijbel, goedkeurde. In de
Bijbelvertaling van HANS nmumLsas, te voren Burgemeester te Malmöe, een’ getrouwen
vriend van CHRISTIAAN II, wist hij ouderscheidene fouten, inzonderheid tegen de taal,
aan te wijzen. Ten jare 1526 deelde hij zijne
meening betrekkelijk het Katholicisme en
Protestantisme in een afzonderlijk gehoor den
Koning mede, en ontging, het koninklijke
slot verlatende, met moeite eene gewelddadige behandeling van de zijde der soldaten,
enz. In 1530 woonde hij den rijksdag teKoppenhagen, waar den Lutherschen vrijheid tot
prediken werd toegekend, bij, en schreef hij
daarna een wijdloopig gesohrift ter verdediging van het Katholicisme, inzonderheid van
de mis. Dit geschrift zond hij aan den Magistraat te Koppenhagen; een ander geschrift
over de mis, aan de burgers van Randers gezonden, werd door dezen aan de kaak gespijkerd. Het jaar van zijnen dood schijnt,niet
bekend; of hij in 1537 tot het Protestantisme
is overgegaan, is niet geheel zeker.
Dr. ROMER.
Brief Iran Lipsius (VIII. bl. 257, Vr. 284).
over dezen Brief de Lettres inédites de
Juste Lipse, concernant ses relations avec Ees
hornmes d’état des Provinces Unies des PaysBas,princìpalementpendant
les années 1580Zie

1597. Publiées uvec une introduction et des sotespar ff. R. 1y[. DELPRAT, p. 18. Deze Lettres
komen voor in de Verhandelingen der Kon.
Akad.v. Wetenschappen. Afd. Letterk.,dl.I. en
zijnookafzonderlijkuitgegeven,(
Amst. 1858).
In de uitgaven van LIPSIUS' Brieven, schijnt
deze Brief niet opgenomen te zijn. Eene uitgave van 1613, zoo als R. in den Nav. t. a.
pl. opgeeft, is mij niet bekend. Oorspronkelijk
in ‘t Latijn geschreven, is eene Nederlandsche vertaling van dezen Brief reeds ten jare
1595 in ‘t licht verschenen (zie TIELE , Bib2.
v. Pamfletten, afl. 1, bl. 49, No. 380 en Catal.
v. de Boekerij d. Kon. Akad. v. Wetenschappen,
dl.1.s. l.bl. 189, No. 324). In’tLatijn,
in verschillende drukken, verscheen hij voor het
eerst in 1608, (zie TIELE, a. w. aA. 2, bl. 91,
No. 701-704); ook Hollandsche vertalingen
daarvan zagen er in hetzelfde jaar het licht
(TIELE, t. a. pl. No. 705-708). Met afzonderlijken ti tel en het jaartal 1608, doch doorloopende paginering, is meergenoemde Brief
gevoegdbij E.PUTEANI
Be Indzrciis Belgicis,
etc. Anno LIomini 1617, en wordt hij opden
titel vanlaatstgenoemd boekje vermeld (1, Adfecta est J. LIPSII ,” etc.). Ook bij de Hollandsche vertaling van het geschrift van PUTEANUS, mede in 1617 verschenen, is LIPSIUS'
Brief in ‘t Hollandsch gevoegd, met afzonderlijken titel, doch met het jaartal 1617 (zie
den aangehaalden Catalog. bl. 214, No. 477
en 478).
R6SCH.
Jan de l%spine (VID. M. 257, Vr. 288).
De naam DE L'ESPIXE was in de XVIIde
eeuw hier te land bekend. Zoo is er een destijds zeer veel gebruikt Interestboek van L. BL
DE
L'ESPIYE, waarvoorde Staten van Holland
en West-Vriesland, in 1702 op nieuw het octrooi aan de Wed. J. VAN DIJW, te Amsterdam, verleenden.
J. D.

-Zr-

Jan de 2’Espine. Deze naam brengt mijeens aanteekening in gedachten, die ik in der
tijd maakte van een »Catalogus van de boecken, die ALBERT GERRITSZ. IERhu” (Leeraar
bij de Friesche Doopsgezinde gemeente te
Hoorn, gestorven den 12den Decemb. 1731)
van de gemeente tot syn gebruyck gekogt
heeft,.” Onder de werken in 8’. wordt daar
genoemd: Ruste des gemoets, door JAX DE
LESPINE. Ik ken voor ‘t overige dit werk
niet.
CONSTANTER.
Be Ia Nove (VID. bl. 258, Vr. 290) is niemandandersdan FRANÇOISDELANOUE.
Dat
vroeger dikwijls de 01 met de 21 en de v met de
u verwisseld werd, is genoeg bekend. Vandaar de benaming van dubbelde u voor de w,
in sommige streken van ons land nog in
zwang. Althans toen in 1795 of 1796 repre-
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sentanten uit allerlei standen werden opgeroepen, om in den Haag het vrije (3) volk v&n
Nederland te vertegenwoordigen, en het heil
van vaderland en kerk te behartigen, had
zich aldaar, als zoodanig ook een rijke boer
uit Gelderlniad laten vinden. Bij ‘t appel werd
z@ naam afgelezen: W. VAN N. N! HiJ
zweeg. Zijn buurman maakte hem hierop opmerkzaam: p>Dat is min naam niet,” was ‘t
antwoord. t,Ik heet niet W. VAS N. N., maar
dubbelde UWE VAN N. N.” - Indien de vrager H. C. R. uitvoeriger berigten verlangt
omtrent F. DE LA NOUE, schrijver van de zeer
belangrijke x Discours politipues et vailitaires,”
kan hü te regt bij J. w. TE WATER, Verbond
der Edelen, 111. 171 , IV. 446 ; J. KOK, Vaderl. Woordenboek in voce; Bijdragen voor
Vaderl. Geschied. en Oudheidkunde, verzam.
en uitgeg. door I. A. NIJAOFF, VIII. Iste st.
Aank. en berigten enz. bl. 25 enz., en in ‘t Beknopt Biogr. Handwoordenb. van Neder& uitgegeven door& E.C. VAN BOMEREN~~ Zutphen,
in voce. Omtrent J. DE LA HAYE kan ikgeene
berigten
mededeelen.
J. C. K.
Anonyme werken (EI’. bl. 258, Vr. 291).
De schrijver van het werkje: Kleefsche Waterlust, Amst. 1752, is mij onbekend gebleven, maar het is geen oorspronkelijk Nederlandsch werk. Het is eene verbeterde vertaling van de Amusewens des Eaux de Cleves,
Lemgo 1748. Deuitgever ISAAC'BUYN voegde
er eenige door J. DE BEIJER geteekande, en
door s. FOKKE gegraveerde fraaije platen bij.
Anonyme werken: Omtrent het eerstgenoemde dezer werken : Het ontroerde Nederlandt, enz. deelt J. KOK, in zijn vadert. Woordenboek, dl. VIII. bl. 955, het volgende mede:
aG. BRANDT, de Jonge, ondernam de beschrijving der geschiedenissen van 1674 en 1675,
onder den titel van : Tweejaerige geschiedenissen, Amst. 1678. Welk stuk men gebruikt
als een vervolg op de 2 deelen, die T. DOMPSLAAR (sic) in ‘t licht gegeven heeft, onder den
titel van: ‘t Ontroerde Nederland, 4O. Bij de
eerste uitgave verborg de jonge BRANDT zijn'
naam onder de letteren V. T. V., welk boek
naderhand met zijn’ naam er voor, herdrukt
is.” Dit berigt wordt bevestigd in het Leven
van G. BRASDT, den Jongen, achter zijne 21
Predikatiën over verscheyde texten en Theolosche lessen. Rotterd. bij BARENT BOS, 1705,4'.
Van de verder genoemde Anonyme werken
zijn mij de schrijvers onbekend.
J. C. K.
Wis-, natuur- en sterrekundigen na Christus’
geboorte (VIII. bl. 258, Vr. 292). In het artikel Jr’idische Literatur (*) van Dr. M. STEINSCHNEXDER, voorkomendein ERSCH und GRU(*) Van dit artikel is eene door den schrqver bewerkte
en vermeerderde Engelsche vertaling onlangs te Berlijn,
bd ALBEEB u. Co., in ‘t licht gekomen.

Encyclopädìe, 2te Sect. Th. XXVII,
kan de Heer, 8. F. K. een zeer groot aantal
ioor hem niet opgegeven namen van Israëlitische wis-, natuur- en sterrekundigen vinien , welke in het door hem bedoelde tijdvak
gebloeid hebben.
M. R. Mz.
BER'S

Een vermaarde arts (VIII. bl. 259, Vr. 293).
Het antwoord op dezb vra.ag zal, dunkt mij,
noeijelijk te geven zijn. Intusschen kan ik
?ene bijdrage leveren, die, naar mijn inzien,
ruimschoots de plaats er van kan vervullen.
In een werk, van welks uitvoerigen titel ik
slechts het navolgende afschrgf:
Naauwkeurige waarnemingen ontrent de
seEdsnamheden
en uitwerkselen der Natuur, uitgegeven f)Tot Leyden, bij HENDRIK TEERING,"
sn geschreven r)door L'ABBI~ DE VALLEYOXD (*) ,” vindt men van bl. 174 tot 204 dit
onderwerp uitvoerig behandeld en omschreven, en met platen toegelicht. Daarover in
bijzonderheden te treden, zoude hier te veel
ruimte vorderen; ik wil alleen vermelden dat
daarin vele namen genoemd worden van personen, die zulke kunststulfiren
uitvoerden, en
dat men daarin zelfs dusdanige proefnemingen, ten opzigte van dieren, vermeld vindt.
Het werk, in 4O. formaat, is, behalve het
voor- en achterwerk, 375 bladzijden groot,
en van hetzelve is mij een beschikbaar exemplaar bekend, dat misschien den vrager, indien hij het verlangt, ter leen verstrekt zoude
worden, maar altoos voor f 1,50 te koop is.
W. J. F.
Der Zondaren troostelijcke Morgen-Wecker
[VIII. bl. 260,Vr#295). De schrijver JOUOCUS
EKELIUS schreef zich ook J. EKELL ; hij kwam
te Deventer van Oldemarkt en Paaslo.
T. A. R.
Hurtsoeker (VIII. bl. 260, Vr. 296). NICOLAAS

HARTSOEKER,

Leeraar

ZOOR

Van

CHRISTIAAN

onder de Remonstranten, en van ANNA VAN.DERMEY, werdgeboren te Gouda, op den 26sten Maart 1656, en
is te Utrecht den loden December 1725 overledèn. Zie KOK, Vaderl. Woordenboek en Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in de
Nederlanden, door N. G. VAN KAMPEX, dl. 11.
bl. 70 en volg.
K. v. S. No. 2.
Hartsoeker. De beroemde natuurkundige
NIKOLAAS
HARTSOEKER
is niet geboren te
Meppel, maar te Gouda, den 26sten Maart
1656. Zijn vader, CHRISTIAAXHARTSOEKER,
predikant bij de Remonstranten te Gouda,
HARTSOEKER,

waseenzoonvanNInLAESHARTSOEKER,G-e-

reformeerd predikant te IJsselstein, die, volgens BRANDTS Historie derReformatie,
dl. IV.
bl. 60, wegens het weigeren der belofte van
(*) In mijn exemplaar komt geen jaartal voor.
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stiIstand, door de Staten-Gennraal,
als Remonstrantschgezinde, uit de Nederlanden ie
gebannen. Zeer vele levensbijzonderheden
van den eerstgemelden XIKOLAAS HARTSOEKER, kan Dr. vinden innurscxus,
Hist. Geneal.
Woordenboek, dl. V. bl. 320,321, ROKS raderl. Woordenboek, dl. XX. bl. 452-455, VAN
KANPEZTS Geschiedenis der .iiederl.

Wetenschappen, dl. 11. bl.70-73,
denboek der Zamenleving, dl. 1.

eene steenvrucht met drie nootjes, rijpt ín
September. Van dit gewas komen vooral de
gedroogde bloemen, FLores ~mbuci, en het
sap der bessen, Rob sambuci, als gelei bereid,
ook de middelste bast, Cortex mediuna sambuci, in de geneeskunde voor. Zie verder x.
BEETS

, Woordenboek van Droogerijen.

Letteren en

en het Woorbl. 724.
EVERTS.

De vlìerboom, een voorbehoedmiddel tegen den
duivel (VID. bl. 260,Vr. 297). Wat S.V. PL.
hieromtrent vraagt, weet schrijver dezes niet
te beantwoorden ; hij wil alleen geven wat hij
nopens den lagen of wilden vlier, sanabucus
ebulusgevonden heeft. Dit struikgewas, dat in
het geheele zuidelijke gedeelte van Europa in
het wild groeit, en vooral in het bosch van
Wgk bq Duurstede, in de omstreken van Zoelmond, en ook in Groningen, Friesland, Overyssel en Drenthe gevonden wordt, stond in hoog
aanzien bij heidensche volken. Met het bessesap van dit gewas verwden zij hun aangezigt,
als zij den tempel betraden om te offerenterwijl zij van de bladeren kransen vlochten voor
hem, die voor de eerste maal door het podagra was aangetast; hetgeen dus toenmaals
voor eene groote eer schijnt gehouden te ziju ;
ook schijnt uit den naam van podagrarìa, dien
men toen aan de plant gaf, te blijken, dat zij
voor een vrij zeker geneesmiddel tegen die
ziekte gehouden werd.Voorheen
bezigde men
het sap dezer bessen tot blaauwverwen. De
wortel van den lagen vlier werd voorheen in
de geneeskunde als zweet- en waterafdrijvend middel aangewend. 5e.u. BEETS,~OOPdenb. van Droogerijen.
P.
De vlierboom, een voorbehoedmiddel tegen den
duivel. In de Godsdienstleer der aloudeZeelanders zegt haar schrijver, Dr. J. AB UTRECHT

bl. 245, dat men onder de
boomen meer bepaald aan de vlierboomen op
de kerkhoven hechtte.
Dr. R O M E R.
DRESSELIIUIJS,

De vlierboom (VIII. bl. 260, Vr. 300). De
vlierboom,gewone
vlierboom, sambucus nìgra,
behoorende, volgens JUSSIEU, tot de familie
der Caprifoliaceae , en tot de Sde klasse, 3de
orde, Pcntandria Trigynia, van LIWEUS , het
algemeen bekende heestergewas, dat soms
ook als boom voorkomt, wordt door geheel
Europa aangetroffen, waaruit dus volgt, dat
het geen inheemsch gewas is; wanneer en
vanwaar het in onze noorderlijke
gewesten is
ingevoerd, weet schrijver dezes niet. Het
groeit in alle, schoon bij voorkeur, in eenigzins vochtige gronden, en kan doorstekken en
zaaijen gemakkelijk voortgekweekt worden.
Het wordt 12 voeten en daarenboven lang.
De bloeitijd is in Junij. De vrucht, zijnde

P.

(VIII. bl. 260, Vr. 301). Volgens
heeft bovengemeld werktuig zijnen
naam Bistouri, eigenlijk Pistori, niet van een’
persoon, maar van de stad Pistoja ontvangen,
waar vroeger de beste fabrijk van deze soort
van chirurgische werktuigen, Pistoriensev
gladii genoemd, was. Zie Dictionn. de MédiBistouri

RUET

cinede P.H.KIJSTEN.

P.

De zendeling Dommers (VID. bl. 260, Vr.
303). Om eenigzins te voldoen aan het verlangen van Dr. naar levensbijzonderheden
van den zendeling DONMERS, deel ik het navolgende mede:
ADAM DOMXERS, geboren 1798 te Koevorden, is in October 1822 als zendelings-kwee[reling aangenomen, en van Junij 1823 tot
September 1886 te Rotterdam opgeleid. Uitgerust met de noodige kundigheden en bezield
met eenen heiligen ijver voor de goede zaak,
vertrok hij den 12den September 1826 naar
Oost-Indië, om onder de Heidenen hetEvangelie der zaligheid te verkondigen. De Zuidwester-eilanden waren hem aangewezen als
hetoord zijnerbestemming.OpKisserin
1823
geplaatst, had hij met veel tegenstand der
Heidensche bevolking te worstelen, zoodat
hij reeds in het volgende jaar (1829) zich naar
Damme begaf, in hope aldaar gunstiger te
1;zullen slagen in zijne zendiug ; doch ook hier
/ .werd hij teleurgesteld in zgne verwachting.
Nadat hij ruim tier jaren met een ziekelijk
.igchaasn , onder veel moeite en tranen gearJeid had, werd hij naar Moa geroepen. Eer
lij echter aldaar de hem aanbevolene taak
tanvaardde, deed hij een’ uitstap naar Amjoina, waar hij 1830 in ‘t huwelijk trad met
:ene Europesche vrouw, die vier jaren later
1884) als zendelingszuster werd erkend en
tangenomen.
In zijnen nieuwen werkkring arbeidde hij
net onvermoeiden ijver tot in 1840, toen aanloudende oorIogen,hongersnood,
zware zieke van hem en van zijne huisvrouw hem dron;en, bij het hoofdbestuur van het Nederandsch Zendelinggenootschap te verzoeken,
iern te vergunnen tot herstelling van zijne
gezondheid, zich naar ATmboina te begeven,
In op een dier eilanden werkzaa.m te zijn.
Lan zijn billijkverzoek werd gereedelijk voltaan, Hoofdbestuurders besloten den Blsten
leptember 1841 DOMMERS naar Amboina te
verplaatsen, om zich te Haroeka of te Noes-
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&-Laut te vestigen ; maar, eer dat besluit te

zijner kennis kwam, had DO%I~\IERS zijne
aardsche loopbaan geëindigd. Hij stierf den
14den jnlij 1841 op Mos, in den ouderdom
EVERTS.
yan 47 jaren.
ïlartouzu (VIII. bl. 261, Vr. 307). j,Het
wöord is van kar-toge, kar-trekkinm. De kar
is hetgeen men thans affuit noemt.%LDERDIJK, Verklarende geslachtlzjst
op het woord.
Deze afleiding blijve, gelijk zoovele anderen,
voor BILDERDIJIIS
rekening. KILIAA~ heeft:
l Wartaumr.
i. nnoìr-buf[p.
Genus bombardae
majoris. Vulgo cartuna e t punrtann. Germ.
eartaun: Gal. courtaun.” Zou hier het rangtelwoord yuartus niet ten grondslag liggen ?
Men had 48- ,36-, 24- en I Bponders, welke
verdeeling
van het kaliber wel aanleiding tot
de benaming kan gegeven hebben.
Het woord werd ook (schoon buiten toestemming van BILIAW)
kortou geschreven.
Zoo vinden wij bij VOXDEL, Bruil. van J. de
Wit (uitgave van WESTERMAx,dl.XlI. bl.86);
- - - op den helschen donder
En blixem der kortom.
Vergelijkt men met deze spelling het bij
KILIAEN vermelde fr. courtaun, ‘t is dan wel
mogelijk,dat het geschut van zijne uitwendigt
gedaante den naam ontleend hebbe. Immers
het was (gelijk ook RUSMEESTER zegt)een
kort geschut; de lange stukken werden couleuvrines (slangen) genoemd.Vindt
echter deze laatste afleiding minder goedkeuring, ik
heb er volkomen vrede me&.
Wat de spreekwijze : ~YZOO dronken als een
kartouw” betreft, ik gis, da& men hier denken
moet aan eene geladene kartouw,
die gereed
staat om haren inhoud uit te braken.
Bt.
[In deze spreekwijze is karbouw niets anders dan een,

verbastering voor karchuixer.]

Traktementen vanyediknnten (VIII. bl
261,Vr. 311). Ten aanzien van het predikan.
ten-tractement te Deventer, zij echter opge.
merkt, dat het, blijkens het bekende Naam
register van FEURIYG, ook thansuit'slandc
kas slechtsf 100 bedraagt, en dus,‘t zij dool
de kerk, ‘t zij door de stad, zoo als ik meer
dat het geval is, wordt aangevuld, De dool
D. te D. aangehaalde Ilekening bewijst dm
niets teu aanzien van het bedrag der inkom.
sten van eenen predikant te Deventer in 1768
De vraag: waren de tractementen der predi.
kanten vroeger overal zoo schraal? gaat du,
uit van eene verkeerde onderstelling; doch dl
zaak in het algemeen was toen, en is ook nol
tegenwoordig maar al te waar. Dat reed
kort na de Hervorming over de karige bezol
diging der predikanten geklaagd werd, zil
men o. a.bij TPEIJ~~ DERMOUT, Gesehiedeni
der Nederl. Herv. Kerk, dl. 1. bl. 277 volgg
en de sant., hoewel het toen beter gestelc
1)1.1X,

ras dan later;.immers f 300 was in 1588
aie ald.) vrij wat meer dan f 700 in 1858,
oo als er nog onderscheidene zijn. Ookin
tter’ tijd waren de klagten billijk engegrond,
roer mij ligt o. a. een request van de depua
lten der Noord-Hollandsche Synode, op syodalen last aan de Magistraten van Edam,
Yonnikelldam en Purmerende ingediend. Het
,oert geene dagteekening,
maar is ondertee.eud door x. VAZT GAALEX, die in 1653 predid
:ant was te Middelie, in 1654 te Edam, eq
,ldaar in 1673 overleden is. Uit dat request
dijkt, dat de predikanten op het platte land
n NoordHolland
destijds f 650 tractement
[adden, maar dat dit, de gemiddelde sterkte
;er huisgezinnen in aanmerking genomen,
Log een dubbeltje daags per persoon minder
edroe<r , dan door het land voor gevangenen,
vercl te goed gedaan. Het geheel: reqÙ&t is
;eer curieus: TIdaar de JOSUA'S, dié in den oorogh eerlicke daden hebben gedaan, mild uijt
twe milde goetheij tr beloont worden, sullen
laer de MOZESSEX, die door haere gebeden de
,eegen over de waepenen verkregen hebben,
le kruijmkens van uwe tafel geweijgert worlen?” Veel van het overige zou de lachlust
vekken, en daartoe is de zaak te ernstig, niet
alleen in betrekking tot eenen achtingwaarligen en nuttigen stand in de maatschappij ,’
naar in betrekkingtotdezedelijkebelangen.
ler natie. Doch ‘t is hier de plaats niet om
laarover uit te weiden ; 't zou ook een CICERO
lro domo kunnen schiJnen.
v. 0.
Kornstis van Arkel (VIII. bl. 362,Vr. 315),
iie de Gedichten van JOOST VAN GEEL uitgaf,
kan geen ander geweest zijn dan de Remonstrantsche predikant van dien naam, die te
Rotterdam, waar ook de uitgave geschiedde,
op den %9sten September 1724 overleed ; en
welke uitgave, daar die van hetzelf*de jaar
lagteekent, hij alzoo welligt kort voor zijnen
lood bezorgde. Uit de door zijn’ ambtgenoot
S.VANDRR LANEX over hem gehouden Lukrede, naar aanleiding der woorden van Ps.
XXXIX: 6, blijkt, dat hij een voortreffelijk
mensch en een geacht kanselredenaar was,
lie, den 3den October 1670 te Amsterdum geboren, reeds in zijne jeugd blijken gaf van
sen’ gelukkigen aanleg, en, na met zijne ouders zich met der woon te Hotterdam gevestigd, en aldaar de Latijnsche
of zoogenaamde
Erasmiaansche school bezocht te hebben, op
18jarigen leeftijd op de kweekschool der Remonstranten te Amsterdam gebragt werd,
waarhij,eerstonder ~~~~~~~~,envervolgens
onder den beroemden PRILIPPUS VAX LINBORCR, zich tot het leeraarsambt
bekwaamde en in 1695 daartoe met veel lof bevorderd
werd. Hij bekwam den Briel tot zijne eerste
standplaats, waar hij jyde vervallen muren”
opbouwde, zoo door het jrstigten eener nieu-,
3

we predik-plaatse, door &jne zorg en ijver
in dat stuk, uit de giften eener onbekrompene

milddadigheid van zijne goede vrienden, daar
en elders door hem er toe bewogen, en dus
buiten last der kerke zelve, in de plaatse der
oude en bouwvallige op.geregt, alsook door
zijne geleerde en stigtelgke predikatien,” en
de liefde en achting dier alieftallige Gemeente” verwierf. Hij werd vervolgens naar Delft
beroepen ; en toen, door het overlijden van
J.
ICOLINEUS,
in 1702 Rotterdam vakant geworden was, riep men hem in ‘t volgende
jaar derwaarts, waar hij zich nu >lin eene
gemeente bevond, die als de Moederkerk der
Remonstrantsche
Societeit moest aangemerkt
worden,” en die hij tot aan zijnen dood met
zijne gaven diende. Hij wordt voorts in deze
ligbede, bij zUnenijvervoordezaak der Remonstranten,
geroemd om zijne groote verdraagzaamheid jegens andersdenkenden, en
blijkt er tevens uit, dat hiJ bijzonder uitmuntte in taal- en historiekennis, in oudheiden penningkunde; - dat hij zelf bezitter
was van een keurig kabinet van Grieksche
en Romeinsche penningen, en dat hij aanteekeningen leverde sop den Afrikaanschen
poëet KORIPPUS, die ten tijde van den Griekschen keizer JUSTIXUS II leefde, wiens histori hij in Latijnsche vaarsen beschreef: om nu van zijne menigvuldige fraaie en
geestrijke gedigten niet te spreken;” - zoodat hij ook zelf dichter moet zijn geweest.
Aandoenlijk wordt zijne Christelijke onderwerping in zijn onverwachte ziekte en dood
beschreven: doch ik kan niet alles mededeelen. Op de Lijkrede volgt eene Rouwklagt en
twee Grafschriften, waarvan ik het laatste
jdoor MARISUSOUDENAERDE,~~
beideandere
verzen zijn van ongenoemden) als den man
in het door zijn overlijden geleden verlies
‘t meest kenmerkende, hier vermeen te mogen laten volgen :
“Hier rnst VAN ARKEL, in het bloeienst van zijn leven
Een kristen CICERO , die door welspkentheit,
En kracht van wijze reên, den zondaer kon doen beven
Voor Godts geheiligt woort en oppermajesteit.
De Vrêkerk om ‘t verlies van dezen Heldt verslaven .
Die qvrig waelste voor de vrijheit, vrede en rust: .
Roept met ELIzA na, Af&2 Vader hels wugen !
De doodt heeft veel te vroeg uw levenslamp geblust.
‘a Mans laetste Zwanenzang, en openbare reden (*),
Bekeer, bekeer u, want op morgen is ‘t te laet;
Geev’ Gade rekenschap, zijt waekaaem
in gebeden :
,Leert elk tot eeuwig heil te volgen zijnen met.”

In TIDEMANS RemonstrantscheBroederschap,
wordt zijn naam gespeld; CORNELIUS VAN ARCKEL. Zijn zoon komt onder denzelfdennaam
in dit werk voor, en ook op den titel der
Lqkredenen, die hij in 1748 en 1750 over de
Rotterdamsche
Leeraren THEODORW V A N
(*) Hij deed zijne laatste predikatie op den lOrIen Sepvan den Rentmeester,

tember 1724, over de geZrj;kenis
Liic. XVI; 1,2.

en PETRUS WESTBURG, 0R iri
1759 over de Prinses ANNA, Gouvernante der
Nederlanden, hield, alle welke in mijn bezit
zijn ; en deze naam schijnt dus wel de ware
geweest tezijn,en niet KORYRLIS vA~ARKRL,
zoo als zijn vader zich schreef of, ook door
zijn’ lijkredenaar,
genoemd werd. Hij, de
zoon, werd in 1741 proponent bij die Broederschap, in 1742 predikant te Waddingsveen,
en in 1747 te Rotterdam ; en overleed, na in
1769 wegens ligchaamszwakte zijn emeritaat te hebben bekomen, in 1783 te Waalwijk,
werwaarts hij zich met der woon begeven
had.
Wat nu JOOS T VAN OEEL zelven betreft (die
reeds den Sisten December 1698 overleden
was),hetblij)&uitvAx
~~~~~~~voorredeniet
duidehjk, dat ook hi lid der Remonstrantsche gemeente was; doch uit zijn gedicht:
De bloeiende kerk, en andere, gelijk ook uit
die op ‘t afsterven van GERARD BRAYDT, den
Jolage, van diens vader en andere Remonstranten, mag men dit veilig veronderstellen ;
en mag men ‘t welligt juist als een bewijs van
VAN AR~KCLS
verdraagzaamheid en van zdnen afkeer van het naamvoeren in den godsdienst aannemen, dathij hetbij VAN GEELS erkende denkwijze over het wenschelijke
eener
algemeene kerk, niet bepaald te kennen gaf,
maar alleen zeida: Ijdat hij een Christen was
met naem en daet,” zoo als dan ook wel uit de
geest zijner gedichten blijkt, waarvan’tlaatste: Zuchten tot Godt in de verwachting van den
doot, inzonderheid ‘s mansgeestverwantschap
met die van zijn' vriend en uitgever zijner werken doet kennen. Dat hij ook kunstschilder was, toont ons zijn portret, voor in
‘t werk geplaatst, aan, hetwelk door ROUDER RORVRY

BRAEEX, naarzijneeigene schilderij,diezich
op het Museum te Amsterdam bevindt, gegraveerd is, behalve dat VAX ARCKEL het
ook zegt, terwijl IMMERZEEL, in zijn Leven

der Schilders, zijne werken zelfs met lof vermeldt. Waar zich die eenige schilderstukken
bevinden, ís eene vraag, die ik, bij deze gelehenheid, gaarne ter beantwoording zou willen voorstellen;- alsook of er van den penning, dien wILLEX SUDER&IAX, Leeraar der
Doopsgezinden te Rotterdam, i n 1691 ter gedachtenis van zijne huisvrouw KATHARI~A,
BREDEXBURG
liet vervaardigen, en waarop
VAN GEEL de dichtregelen deed snijden (zie
Gedichten, bl. 409), meer of slechts eén exemplaar bestaan, daar ik zulk een’ penning bezit; en eindelijk of en in hoeverre deze WILLEM SUDERMAN
in bloedverwantschap bestond tot den Remonstrantschen predikant
van dien naam, die in 1750, almede te RotN* * **
terrdana, overleed.
[Uit antwoorden van K. v. S. No. 2. en J.C. K. ontvangen, voegen wij hier bij dat IC. VAN ARKEL, behalve
de Gedichten van J. VAti QEBL, ook nog de &alIncn’
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Coma van JONIUS in het licht gaf en eenige Lat@scl
werken Vertaalde.]
when pmtcstant

NAh’ZOLI,

Gillisvar~ Lede~berg(VZII. bl. 262,Vr.316
Voor zoo ver ik heb kunnen navorschen
steunt het berigt van L~~~%~E~~5geringe
ai
komst op hetgeen J. SCHELTEMA daarvan me
dedeelt in zijn Staatk.Nederl.,
11.601, uit ee:
HS. van FREDRIK VAN VERVOU: >jDeze ma
(zegt hij), was van kleinen afkomste en i
zijne vader, een metzelaer geweest van zij
handtwerk.
Hij is oock ip zijne jeugd ee
Munnick geweest, maer een leeck en geen
Priester. Hij hadde een goed leven geleijde
eïi badt God de Heere menigmaal.“- Wi
de vrager U. met VEBNOX bedoelt, is ons ee
raadsel. Of is het soms eene drukfout, en mot
er VERVOU gelezen worden ?
J. C. K.

pet is drukfout.]

Matiheus Sladus (VIlI. bl. 262, Vr. 317
Door eene dubbele vergissing is deze vraa
tweemalen i n g e z o n d e n e n t w e e m a l e n g e
plaatst. Onze lezers kunnen er het antwoor
op vinden, bl. 377.
BESTUURDERS.

Dierìck Scabaelje (VIII.bl. 262, Vr. 318
In een notulen- en ledematenboek der Per
eenigde of zoogenaamde Waterlandsche Doops
gezinde gemeente te Amsterdam, bij den Torel
getiteld : Memoriael van REYNIER WYBRANTB
A”. 1612, vind ik aangeteekend, dat AO.161
den lsten Julij werden rjopgenomen mette:
doop door R(EYxIER)W(YBRANTS)“negen

doo
mo2e
Xe
persoonwscI

pelingen en onder dezen DIRCK PHILIPS
naer. In het register, dat vooraan in dit

moriaelvoorkomt,heetdezelfde
SCHABALIE. Uit deze aanteekeningen
blik
derhalve, dat de poëet naar wien gevsaagc
wordt, van beroep molenaar was en de ZOOI
PHILIPS U C H A B A L J E . Zijn broedel
werd den Isten Nov. 1640 bij genoemde

was van
JAN

gemeente als diaken bevestigd en zijn broedel
PIETER den 18den Junij 1628 tot haar’ leeraal
verkozen. J AN PHILIPszoon SCHABALJE,
ovel
wien men H. SCHIJN, Gesch. der Mennonieten
dl, 11. bl. 581 en verv. kan raadplegen, vertrok later naar Alkmaar, werd daar leeraal

en keerde in 1648 terug naar Amsterdam!
waar hij boekverkooper was in de Langestraat. Hij stierf in 1656. De attestatiën van
Iidmaatschap,
waarmede hij en zine vrouw
GRIET JAXS van ALkmaar naar Amsterdam
overkwamen, werden ontvangen 2 Mei 1648,
volgens aanteekening in het ledematenboek
van 1639 tot 1657, f”. 23 v”.
COXSTAXTER.

deelt

F. B. 0. ST~WETZ
mede, dat bij voor eenige
jaren een boekje van SOHABALJE
gezien heeft, getiteld:
De wandelende ziele met platen van JAN LUYKEN. Doch
88 i5 l&t van DIBH, IU(L&l< Van JAN PIIILIPSZ. SCHA-

BALJE. rHet D.lO&," zegt B~AA~BXOZN

op mmtN,

Gesch. der Uennon..11. bl. 686, #wel ten rmn&m veertig of vijftig maal gedrltkt zijn.” De eerste druk is van
1635, de eerste, waarin de pleten van LIJYBEN
worden, van 1706.1

gevonden

Johannes Lamotiu~~II. bl. 262,Vr. 319)
ook LAMOT en LA MOTTE genaamd, werd te
Giesen Nieuwkerk uit Engeland beroepen in
1592, vertrok van daar naar ‘s Gravesande in
1593, naar Kaqen in 1596 en naar ‘8 Gravenhage in 1604, waar hij in 1627 gestorven
is. Volgens BT. SOERIAXI, KerRelQk Register,
bl. 24, 128, 130. Men vindt ook nog iets van
hem in het .h?euw Archief van KIST 89 ROYAARUS, dl. 1. bl. 347.
T. A.R.
Daniel DDijke en j. Lamotius. J. LAMOTIUB
heeft ook vertaald een werk van w. COWPER
uit de Schotsche taal. De titel dezer vertaling
luidt dus: Pathmos ofte Een uyt-leggz’nghe op
de Openbaringe Johannis, af-ghedeelt in drie
onders&ydene Prophecyen. De eerste Prophecge, vervat in ‘t vierde, vgfde, seste ende sevende Copittelen. Door Mr. WILLEM COWPER
B(arou ?) van Galloway, in ù!e Schotsche spraecke beschreven, ende inde 2Vederduytsche spraecke ghestelt , door J. LA~IOTILXU, Bediender des
H. E’vangely inden HagJle. Tot Delf, ghedruckt
& IATANDRIESZ. Boeckverkooper,aen ‘t Marctveld, in ‘t Gulden A, B, C, 1621,4O. LAMOTIUS
heeft zijne vertaling toegeëigend )jAende
Edele, Wyse, Voorsienige Heeren, mijn Heeren

vande

Reken-kamer

des

Generaliteyts

derVereenighdeNederlandsche
Provintien,”
in d. 29 July 1621, ~1 tot een teyken van danckbaerheyd voor
my bewesen.”

verscheydene

faveuren

aan

M.ROEST.MZ.
IT. vondeenen GODEBRIDUE
CAPOTIUB, beroepen ven
Rotterdamnaar ‘J Gravenhage 12Dec. 1656, bevestigd 7
IUei 1656, + 16 Dec. 1674, en vmqt of hg van hetzelf&
geslachtwasa16 JOHANNEBLAMOTIUS.]

Adriaan van Utrecht, 1644 (VIII. bl. 263,
Vr. 322). Deze schilder haeft uitgemunt in
het schilderen van vruchten, levende en doole dieren, en inzonderheid van Indiaansohe
vogelen en ander pluimgedierte. Daar z$ne
kunst zeer gewild WEB, maakte hij opzijne
‘eizen in Frankrgk, Duitschland BLI Itali8
loogen prijs voor +jn verdienstelijk penseelwerk. Hij werd geboren te Antwerpen 12 Jamarij 1599 en is aldaar 1651 overleden,
DESCAMPS, die in zijne Vies despeintres Flanands, gewoonlijk eene zekere uitbreiding
!n verfraaijing geeft aan de levensberigten ,
welke hij bij andere schrijvers aantrof, verelt in den grootsten ernst, dat VAN UTRECBT
bij geval @ar Aasard) schilder was geworden,
Imdat hij voor zijne liefhebberij eenige vo;elen geschilderd had en het toen de mode
verd er de vertrekken meO op te schikken.
n BANDRARTW nOURRAKEsViRdtmeo,dat
3 ’
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UTREUHT vogels opzette, welke naar de
toenmalige mode op kabinetten tot sieraad
geplaatst werden. I)ESCAMPS had blijkbaar
het woord opzetten niet begrepen, en het
woord kabinet in eene verkeerde beteekenis
opgenomen.
IC. v. S. No. 2.
VAN

Diederik Rampe van Vlaardingen (VIII. bl.
263, Vr. 323). Het omschrift van het daar
vermelde zegel is niet: tS. DIDDERIC VA
VLAER DIGNE, zoo als ter aangehaalde
plaatse foutievelijk te lezen staat, maar:
t S. DIDDERIC RAMPE VA VLAER
DIGNE. Wij weten niet, wie hier te beschuldigen, de pen of de pers.
J.H.VANLEWEP.
[Noch zetter, noch corrector heeft hier schuld.]

Cornelis VroZikAart (VIII.bl. 289,Vr. 328).
Is de ontbrekende laatste regel ook deze :
Baunen

honger, leed en smart?

C. G. 13.

Senatus veternnorum (glirium?) (VIII. bl.
289,Vr.331). G. W.VAN TOULOX werd,als
ik wel heb, later Gouverneur der provincie
Utrecht, en dan is zijne dochter Mevr. douair&e Jonkhr. G. J. BEELDSSIJDER aldaar.
F.VANDEPOLL is M~.FREDIIIKVA~DEPOLL,
in 1780 geboren, Burgemeester van Amsterdam, vervolgens Staatsraad Gouverneur der
Provincie Utrecht tot den lsten September
1850. Hij stierf te Utrecht den 13den November 1853. A. BOOT vermoed ik dat de
vader zal zijn geweest van den tegenwoordigen Minister van Justitie. Omtrent II. J.
BIxK zal HORA RUIT te Tiel inlichtingen kunnen bekomen. G. J. WEEXISK is waarschijnlijk dezelfde als G. J. WEEXISCK, voor eenige
jaren te Nijmegen overleden, alwaar hij Lid
der Arrondissements
Regtbank was.
c/4.
Namen der Godheid (VIII. bl. 290, Vr. 334)
HORA RUIT kan de verschillende oorspronkelijke Hebreeuwsche en Grieksche benamingen der Godheid in het 0. en N. Testament vinden bij TROJIMIUS, Nederl. Concordantie, art. God, Heer, en anderen.
[Voor het 0. Testament zonden wij den schrijver naal
p~na~, en voor het N. Testament naar BRUDER verwijl
zeu. De verschillende gevo&ekkingen, uit het gebruib
dier namen, waarin de Bijbelschrijvers zeer naanwkeurig
wareu, afgeleid, behooren meer in een t&lschrift uitslui:
tend voor godgeleerden Chuis.]

Radbraken (VIII. bl, 290, Vr. 336). In
antwoord aan HORA RUIT, die naar latere
voorbeelden van radbraken onderzoek doet,
dan dat te Utrecht op den 3den Mei 1794.
diene: Omtrent die doodstraf deelde mij een
voormalig Schput van Noordwijk mede, dal

hij in het jaar 1800 of 1801 getuige is geweest van het radbraken van eenen persoon
bij het oude ‘s Gravestein te Lqden. Die ter
lood gebragte was een der beruchte bendé
het zwartjes goed ; vier anderen dier bende
werden toen opgehangen.
Een der Leydsche Medewerkers zoude
omtrent die rooversbende en het laatste rad3rakcn te Leyden, eene meer volledige en
jelangrijke
beantwoording der vraag van
HORA ZUIT kunnen geven.
G.R.VANSEXDEN.

Radbraken. In het kleine stadje Heukelom,
bij Asperenen Leerdam, is in of omtrent 1806
nog geradbraakt een ADRIAAX . . . . . . . koekkramer, wegens het vermoorden zijner huisvrouw. Dit treurspel is aldaar nog con amore
ten tooneele gevoerd, nadat de reep der justitieklok gebroken en men op het dak geklomneu was, om den volke den aanvang aan
;e kondigen.
C. G. B.
Radbraken. Den loden December 1803
lijn er voor het Geregtshof van Gelderland
lrie mansparsoonen geradbraakt, zijnde een
:omplót vau dertien personen, waarvan eene
:eer ampele sententie bestaat, waarvan het
mofdzakelijke
is, dat NU. 4, 5, 6,7,8 en 9
lijn opgehangen; No. 1,2 en 3 op een kruis
gebonden en half gewurgd, de leden gebro<en, en door een’ slag op de borst ter dood
;ebragt, No. 10, 11 en 12 zeer strengelijk
Tegeeseld en No. 13 met roeden om den
lals te pronk gesteld. Bij die stsafoefening.
waren alle die personen te gelijk op het schavat, om van elkander dat schouwspel aan te
zien. Ik bezit nog het gebed, toen uitgesproken door den Leeraar BOO'r, vader van den
tegenwoordigen M%nister van Justitie.
V. A. H.
Xavier de Xaistre (VIII.bl. 290, Vr.339).
Als eene kleine bijdrage dit. Zijn bekend
werk gaf hij het eerst te Turinin 1794 uit,
onder den titel van: Voyage autour de ma
Chambre par M. le Chevalier x....., o. a. s.
d. s. 112. s. Zonder den naam van den boekverkooper. Wat de zeven letters beteekenen, is
aan velen, zelfs in l+ankr$ik, onbekend. Later gaf DE MAISTRE een vervolg hierop uit,
onder den titel: Expédition nocturne autour
de ma Chambre.
In de opvolgende uitgave van die van 1794
maakte hij eenige veranderingen ; zoo’ werd,
daarin niet herhaald eene aanhaling uit GRESSET, die men aan het hoofd der eersteuitgave
vindt :
“Dans maint auteur, de science profonde,
J’ai lu qu’on perd A trop courir le monde.”

L. D. R.

Pyoces tegen Prof. Petrus Burmannus(VIII.
bl. 291,Vr. 341). In mijn bezit is een bandje

mat de, volgende-, alle op deze zaak betrekking hebbende, stukken :
1. Proces, geventileert voor den Ed. Have
van Utrechttusschen
DINA VAY SPANGEN, tueal.
v a n JAX VAN WOUDESBEBQ, ah moeder ende
mombersse over hare onmondige Dogter DNA
VAN WOUDENBERG, Impten in cas van de$OTUtie
ca den Heer ende Mr. PETRUS BURMA~XUS,
Professor inde Academie alhier ged. Tot Rotterdam. Gedrukt by HERKANUSEEKTS,
1709,
in 4O. 36 bladz.
2. Proces, $eventileert voor den Ed. Gerechte
G’an Utrecht tusschenden Heer ende Mr. PETRUS
BURYBNXUS , Professor in de Academie alhier,
in cas van Ingurien contra den Heer DAXIEL
VOET, Medicinae
Doctor. Te Rotterdam. Gedrukt by PIETER DE VRIES, boekdrukker, 1711,
in 4’. 91 bladz.
3. De gewaande weuwenaar met het bedrogen
kermiskind. Blijspel. Gedrukt voor den Auteur. 3 deelen, in 4O. (dl. 1. 56 bl., dl. 11. 53
bl., dl. 111. 82 bl.)
4. Catalogus van eenìge raare, door veel
moeijten bij een gezogte schoone Boeken eu Manuscripten ; nevens verschegde fraaye Rariteijten, van den alom uermuarden en Hoog-geleerdenHeerProfessor PETRUSB~RUANWS.~&
lende op den 28 van W@naunt dezesjaars bij
Executie verkocht worden. Gedrukt voor de
Koopers, in 4O. 23 bladz.
5 . Zielwekker of deugdenspoor voor den Hee~~PETRusB~RMAXNUS,~~~~
desrelfs Misval.
1709, in 4O. 8 bladz.
6. Een verzagtend zalfje op de smertelcke
wonde van den Keer PIETER BURXAX, in 4O.
4 bladz.
7. Zes liederen van zeer indecenten inhoud, zonder titelblad, &“4O. 7 bladz.
Welke de afloop van het proces is geweest,
weet ik niet.
c. P. L.
Proces tegen Prof. Petrus Burmannus. Onlangs kocht ik, qua curiositeit, een boekwerk,
in 4O. in perkamenten band en bevattende
het navolgende:
1. Drie ,rBliJspelen,” welke gezamenlijk
den volgenden titel voeren: De gewaande
Weeuwenaar met het bedroge Kermiskind. Ieder dezer blijspelen vormt een zelfstandig
geheel, waarin deze historiebehandeld wordt,
evenwel strekt het een ten vervolg op het
ander, en zij voeren, gelijk gezegd is, alle
denzelfden titel, alleen met dit onderscheid,
dat daarbij gevoegd is: Eerste, Tweede en
Derde Deel. Op de titels is jaartal, plaats
noch naam van den drukker of ui tgever vermeld;alleen: Gedrukt voor den Auteur. Het
eerste bevat 56, het tweede 53, het derde 82
bladzijden.
2. ‘Volgt daarop onmiddellijk eene verzameling van spot-dichten, waarvan hier de
opgave volgt:

A. Een verzagtend zalfje op de smertetrj’ka
wonde van den Heer PIETER BURIIIAN, 4 bladz.
B. 1. Lof-dicht op de kindermakerij
van
Pieter-buer. Voijs: Van de Queezel.
2, Ye,g’aarlietl o p Petrullis met Dcntg’e.
Stemme: Trunquilles coeurs.
3. Op de geboorte van ‘tjonge Pietje. Voijs:
Van de Queezel.
4. Degelukkige verlossingvan Dina. Voìjs:
Ami partages notre vie.
5. Een nieuw lied. Stemme: De jagt van
,ionge Ju$ers.
6. Beklag van een Jonge Dochter die bedrogen was. Stem: Jongman trekt u$ìt der muijten. (te zamen 7 bladz.)
C. Froomaards ernstige ,aanspraak tot ~$3
Buurman Ritsaard. 2 bladz. met apart titelblad.
De drie blijspelen leveren, naar het mij
voorkomt, vrij goed den draad van de geschiedenis, ofschoon het genre van behandeling mij niet heeft aangelokt, ze geregeld door
te lezen. De stijl herinnert eenigzins aan de
blijspelen van PAFFENRODE, maar is minder
plan- en regelmatig. Aan het slot van het
derde deel schijnt op namen van personen
gedoeld te worden ; als proeve het volgende:
DANIEL.

Wij zullen den Rechter eens klaar aantoonen, op wat wijs>
Hoe dikmaals, en door wie zij mij hebben laten smeeken,
Dat ik ‘t Proces zou staaken, en dat ik dat leed niet meer
zou wreken,
‘t Geen ze mij hebben aangedaan.
AUEL.

Dit schijnt nu u loon.
DANIEL.

‘k Zal haar

>

-

Doornen-borgen en te gelijk ook Laken, man.
JACOB.

U kroon
Kan geen sterflijk mensch van u hoofd doen zinken ;
Maar haar schelmstukkenzalikdoorklinkende Rinkinken
En nieuwe bewijyn de weereld aantoonen, dat gebroed
moet aan een kant.
‘t Is erger als Hermoes en Duivels-naai-garen in ons Land.

W. J. F.
Duisternis op klaarlichten dag te Amsterdam
(VIII. bl. 291,Vr. 343). HetBestuur
had mij,
in zijne haakjes, bijkans met zoovele woorden te kennen gegeven, dat ik mij door den
vrager in de Notes and Queries had laten
mystifiëre2. Ik verdedigde mij tegen die onderstelling op de proef, door een noot (*) op
de Bestuursaantierkins
te doen volgen, en
schreef daarin: TrVan iets dorgelijks te LO/bden op den 7den October 1757 nader :’ doch
de hand van Zetter, Corrector of I%estuurderen verplaatste mijne glosse naar het lig2haam der vraag, en maakte daarvan een’
niet door mij bedoelden commentaar.
Dat eene plotselinge duisternis op klaarlichten dag mogelijk is, bewijst de vol.gends
aanhaling uit The Gentleman’s Mtcgar~ne for
1757:
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n7 October, 1757. Omstreeks tien ure des ligt niet zoo dom zijn geweest. Maar hët
morgens werd te Londen en in de omstreken schijnt, gelijk nader blijken zal, in den mor&

dier stad eene ongewone duisternis waargenomen, die bij vele kleingeestige ltidjes vreeselijko angsten veroorzaakte, wijl ze haar als
het gevolg beschouwden van de thans zigtbare kom.eet.”
Ware de staart van die gevreesde ster in
aanraking geweest met de aarde, dan zou de
gevolgtrekking der kleingeestige luidjes welOct.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

b

gen van den 7den te hebben geregend.
Wij deelen hier ten overvloede eene dnbbele reeks van weerkundige waarnemingen
mede, ten einde te bewijzen, dat er, noch tij dens, noch vóór, noch na het. versch$nsel,
aan
barometer of thermometer iets ong&oons t.e
bespeuren is geweest.

Waarnemingen in Ludgate Street [te Londen], door JA. AYSCOKJGH.
Thermometer
Wind.
Barom.
We&.
op zijn hoogst. op zijn laagst.
z. 0. Den ganschen dag helder.
30, 2 9
49
44
30, 7 8
51
44
Z.O.
‘s M. helder; des nam. bewolkt.
29, 4 6
54
50
N.W. ‘s Morg. regen
des ; nam. helder.
Z.W.
29, 5 7
55
49
Evenzoo.
29, 6 6
52
Z.W. Over dag regen
‘s ; av. helder.
48
29, 7 4
52
Z.W. Den ganschen dag helder,
49, 5 6
52
ti
N . 0 . Evenzoo.

Waarnemingen te CunlDerlnl2cl bij Carlisle.
Oct.
Barom.
Therm .
Wind.
Weer.
.4.
29, 75
34
z. 0.
Den ganschen dag helder.
5.
29, 2 0
49
z. 0.
Des avonds regen.
Den ganschen dag helder.
6.
29, 3 0
47
Z.W.
Des morgens regen.
7.
29, 1 0
456 *
Z.W.
8.
29, 2 5
Z.W.
Regen van 1 tot 4 ure des namiddags.
Den ganschen dag helder.
9.
29, 3 0
50
Z.
10.
29, 4 0
36
Z.
Regen tusschen 2 en 5 ure des namiddags.
Zie The Gentleman’s Magazine for 1757, p. 479 en 444.
J. H. VAN LEXNEP.
Duisternis op klaarlichten dag te Amsterdam. gendeel was het juist de zeer zware mist, die
Noch den datum dier gebeurtenis, noch de deze duisternis veroorzaakte. Bedriegt mijn
nadere bgzonderheden
daarvan kan ik mede- geheugen mij niet,dan had dit voorval plaats
deelen, maar ten bewijze, dat de duisternis in den zomer van 1820 of 1821, en daar men
gcene mysti$catie is, al is ze misschien alleen weet datdemist omtrent éBn voethoogte van
aan een’ zwaren mist toe te schrijven, diene den grond af blijft, zoo nam ik, op raad van
het volgende. Naar aanleiding dezer vraag een’ mijner vrienden, mijnen rotting, bevesberigtte mij iemand van omstreeks zestig tigde onderaan een illumineer-blakertje met
jaar, dat hij meer dan eens ten huize zijner brandend kaarsje, en ging daarmede bukouders eene prent met bischrift gezien had, kenderwijze naar huis, dewijl ik langs den
geheel ingerigt in den trant der nieuwjaarsgrond ziende, goed den we.g kon vinden. Men
weet dat er bij zware mrst geen wind is en
en kermiswenschen van de courantenombrengers te hwterdam. Het stuk was even men geen nood heeft, dat het licht zal uitals deze in drie kolommen gedrukt; boven de waaijen. Verscheidene menschen vielen bij,
middelste kolom stond in een ovaaleene prent, diegelegenheid in het water, bezijden deLanvoorstellende eene lijkstaatsie, die ten gevol- gebrug, op het Rokin, doch werden meest
ge der duisternis bij het Scluppersgrachtje in alle gered door de daar tegenwoordig zijnde
schuitevoerders. Een der drenkelingen echhet water raakte: boven de beide zUkolomter was gezonken, en toen heb ik gezien, dat
men stonden in kleiner ovalen prentverbeeldingen, waarop men drenkelingen uit de e’r een blaker met brandende kaars genomen
grachten zag ophalen. De prent is mij nooit werd, welken men op het water drijven liet,
voorgekomen en het exemplaar, door mijnen omdat die stil zou staan opde plaats, waar
zegsman gezien, ging in 1825 verloren.
de gezonkene lag. Wat daar nu van zij weet.
ik niet, maar ~61, dat men eenige oogenblikCOXSTANTBB.
Duisternis op klaarlichten dag te Amsterdam. ken daarna den drenkeling ophaalde en naar
Het berigt van J. H. in Notes and Queries het Gasthuis bragt.
zou volkomen naar waarheid vermeld zijn,
H. C. STRIK VAN WIJK. .
ware er niet gezegd, dat er geene sporen van
[Ouderen van dagen herinneren zich dezen mist nog zw’
pist te ontdekken zouden geweest zgn, Inte- goed. Aan de Kaarheid daarvan twijfelen wij ni& , m@sr:
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wel houden wa nog aQd dednisternis opklaarlichtendag,
warww J. H. apmekt, voor eene mystificatie, indien z$ne vraag niet ontstaan is uit onjuiste berigten omtrent den
mist, we* de Heer STRIK VAN WWE beschrijft.]

Zei3delingen in het begin der XVIIde eeuw
(VIII. bl. 292, Vr. 346 J. Bijzonderheden desaangaande zijn te vinden in >lH’et Evangelie
onder de Heidenen, overzigt van de Prot. Zen&yen, naar het IIoogd. van J. c. WALLXAN,
met een voorberigt van H. HIEBINK , Amst. bij
S.J.PRINS,
1844.
L.D.&
Le Pays de Cocagne (VIII. bl. 292,Vr. 347).
In de Fabliaux ou Contes du XIIe et du XIIIe
Siecle van LE GRAXD D'AUSSY, vindtmenin
do noot (a) bl. 228: IJC’est une chose risible de
uoir dans les Dictionnaires taute la peine que
se sont donné Les Etymologistes pour en chercher l’origine. La clé était perdue, # ch.acun est
ven21 apportcr la sienne.”
Deze noot slaat op het woord !>pays de Cocagne, ” voorkomende in een dezer Fabliaux,
waarin een zoogenaamd u Luilekkerland”
wordt beschreven, in denzelfden geest als dat
land in onze kindersprookjes voorgesteld
wordt. De afleiding van Gascogne is derhalve
**
geheel ongerijmd.
Le Pays de Cocagne. Ik laat hier vol$ei ,
hetgeen FURETIISRE
in zijn Dìctionnaire Universel hierover zegt:
&ocaigne ou pltiôt Cocagne. Cest le nom
qu’on do?Lne en I;anguedoc à un petit puin de
pastel avant qu’il soit reduit en poudre, et vendu
aux Teinturiers. On en fait grand tra$c en ce
pats-ld ; et parcequ’il ne vient que dans des terFes fort fertiles, et qu’il apporte un tres-grand
revenu, VU qu’on en fait jusqu’à cinq ou six recoltes par an, quelques-uns ont nommé le haut
&anguedoc un païs de Cocagne: c’est lb-dessus
qu’est fondée Ia fable du Roiaume de Coaagne ;
ce pazs imaginaire oìh les habitans vivent fort
heareux sans rien faire. De l& est uenu aussi
puton a appellé paäs de Cocagne, tous les pais
fertiles, et abonduns, et où l’on fait grand chère.
c. P. L.
[I>e vrager zelf zona ons later een antwoord, waarin
hij een etymologisch verband tusschen het bluffen der
Gaskonjers
en *hel lant van Cackaenge”
meent te zien,
-r tegelijkertijd de gissing optIert , dat het met dt de
acagne of kokanjemast en kokiajeinverband
staat. Voorts
ve&jsen wij naar den Vden Jaarg. bl. 23 en 24.j

Stuerbout van Haarlem (VIII. bl. 292, Vr.
350). De Heer J. C. K. vraagt waarom de
Schrijver van het verslag der tentoonstelling
van kunstwerken te Rotterdam, DIRK STUERBOUT kon noemen: 1 den ondvader der NederIandsche landschapschilderkunst.” Het antwoord is te vinden in de Dietsche Warande,
1858, No. 1, bl. 22 en 23. De Heer E. VAY
EVEN geeft daarin, uit de onuitgegeven Geschit?dolis van Leuven van MOSTASUS, de vol-

gende mededeeling ‘over de ST~JERBOUTBN,
ook enkel BOUT of nouTs genoemd, waarvan
ik het gedeelte den vader betreffende, hier
vertaald laat volgen:
DIERICK STUERBOUT, vaderenzoon.
De eerste maakte zich beroemd door zijne
vinding der landschapschilderkunst, hij stierf
in het jaar 1400 den 6den Mei, oud 75 jaren,
(dus geboren in 1325), enz.
Daar zijn zoon DIRK te Haarlemgeboren
werd en daar gewoond heeft, is het nagenoeg
zeker dat zijn vader, zoo hij al niet mede te
Haarlem geboren werd, althans daar gewoond heeft.
Een ouder schilder in ‘t vak van landschappen, is drinkt mij nog niet gevonden.
c. v.
J. J. Duguet (VIII. bl. 292,Vr. 351). Over
dezen vindt men zeer uitgebreide berigten in
den Nouveau Dictionnaire historiquepar une société degens-de-lettres; in den Dictionnaire historique par LADVOCAT en in de Siècles littéraires de la Francepar
DESESSABTS.
Nog meer uitgebreid is het artikel over
DUGUET,
toegevoegd aan de Duitsche vertaling deraémoires VanNIcEROX.(ZieNICEROXS
Nachrichten, u. s. w. V. p. 458-526).
c. P. L.
6. J. Duguet. JACQUES JOSRIW DUGUET
werd te Montbrison, in Forez, geboren den
9den December 1649. Zijn vader was CLAUDE DUGUET, Advokaat des Konings, algemeen geacht om zijne kunde en solide deugd.
J. J. DUQUET begon zijne studiën bij de Oratorianen in zijne geboorteplaats ; toen hij den
cursus der Philosophie daar geëindigd had,
trad hij in 1667 toe tot de congregatie van
het oratorie, en kwam te Parijs in het huis
dier vereeniging inwonen. Twee jaren later
ging hij in Notre Bame des Ardilliers te Saumor in de Theologie studeren. Daar men
zijne groote talenten leerde kennen, deed
men hem op het einde van 1671 de Philosophie in het collegie van Troyes onderwijzen,
waardoor hij een’grooten naam verwierf. Men
belastte hem insgelijks met het catechetisch
onderwijs, in de parochie van St. Remy. Door
de voortreffelijke wijze waarop hij de waarheden van den godsdienst ontwikkelde, kreeg
hij eene buitengewone menigte hoorders;
doch vreezende dat zijne nederigheid daardoor lijden mogt, verzocht hij zijn ontslag
uit deze betrekking.
In September 1677 werd hij als priester
gewijd, en aan het Seminarie van St. Magloire
geplaatst, om daar de Theologie te onderwijzen. In 1679 en 1680 hield hij aldaar
openbare conferentiën over de Theologie,
en over verschillende moeijdijke vraagstukken der H. Schrift, der kerkelijke geschiedenis en diaciplinen. Nooit heeft welligt ‘een
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Professor op zulk eenen leeftijd zoo veel
geest, zoo veel kennis, licht en godsvrucht in
zich vereenigd. De naam,welken
hij zich door
deze conferentiën verwierf, was zoo groot,
dat hij van alle kanten geraadpleegd werd.
Aan zijne antwoorden hoofdzakelijk, hebben
wij zijne collectie Brievejz , in 10 deelen, te
danken.
Om zijne zwakke gezondheid werd hij in
1680 uit zijne betrekking ontslagen; toen
was het dat hij op aanzoek van Madame DAQUESSEAU
zijn Conduite d’une dame Chrétienne
opstelde.
Na een verblijf van een jaar te Straatsburg,
keerde hij naar Parijs, in het collegie van
St. Magloire, terug, waar hij op aanzoek van
den Bisschop van Lav,aur, m LESCAR, zijn
Traité des devoirs d’un E’vêque schreef.
In 1685 was hij genoodzaakt het Oratorie
te verlaten ; toen begaf hij zich naar Brussel,
waar hij eenigen tijd met den grooten ASTOIXEARXAULD
en P.QUESXEL leefde.
In 1686 begaf hij zich, na een kort verblijf
te Straatsburg, weder naar Parijs, waar hij
zeer geretireerd en onbekend leefde. In 1690
, verzocht de President DE MENARS, met toestemming des Konings, hem bij zich te komen inwonen, en had het genoegen hem 30
jaren bij zich te houden.
DUGOET
stelde daar in zijne afzondering
de meeste zijner werken, welke alle van zijne
grondige kennis der H. Schrift en zijne solide
godsvrucht getuigen. Daar schreef hij, op
aanzoek van den beroemden ROLLIX, zijn
Commentair litterale et spirituelle sur la Ge’jlèse,
en van vele andere boeken der H. Schrift,
welker explications alle evenzeer bewijzen
dat hij eene grondige en veelomvattende
schriftuurkennis bezat. Zijne moraal vooral
is uitmuntend en doet ons zien höe diep hij in
de goddelijke waarheden was doorgedrongen.
Het kon niet anders of voor een’ man als
DDGUET moest de Pauselijke bulle Unigenitus
Dei filius van 8 Sept. 1713, tegen de RefEexions
morales sur le Nouveau Testament, door P.
QUESX~, een gruwel, eene praevaricatio in
Sanctuaria
zijn ; een stuk waarover zelfs heidenen zouden gebloosd hebben, en waarbij
de voornaamste waarheden van den godsdienst werden gedoemd. Vandaar dat hij
zich dadelijk tegen die bulle verklaarde, onder hare hevigste tegenstanders was, en deel
had bijkans aan alle geschriften, welke daar
tegen uitkwamen. De Koning, tegen hem
verbitterd, vervolgde hem. Na een aangevangen verhoor wist hij zich te onttrekken,
en nam zijn verblijf te Neuville, bij Pontoise.
Men kwam, gelijk het in den tijd der lettres
de cachet in Frankrijk toeging, om hem te
vatten ; doch hij wist te ontkomen, en nam
zijn’ intrek in Savoye, in de abdij van Tamiers.
Daar stelde hij voor VICTOR AIEDEUS zijne

I&itution d’un Prince, waarvan eene uitgave
in 4”., twee in kl. 8O. in 4 en een in 8 deelen.
Voor de Londensche uitgaaf in 4deelen vindt
men een Eloge Historipue de DU GUET.
In October van het volgende jaar, bij den
aanvang van het regentschap, kwam hij naar
ParEjs terug. Toen werd ook zijn naam gevonden onder dien van hen, welke hun appe1
tegen de bulle Unigeraitus vernieuwden. In
dien tijd stond hij in naauwe betrekking met
den beroemden Canonist VAN ESPEY, en den
Bisschop van Montpellier, c. J. COLBERT, appellant gelijk hij.
Op 8ljarigen leeftijd werd hij nog eens
genoodzaakt eene veilige wijkplaats te zoeken tegen de vervolgingen om de bulle Unigenitus. Hij ging naar Holland, werd door
den Aartsbisschop van Utrecht, BARCHMAX
WDYTIERS, naar waarde ontvangen en vestigde zich te Amersfoort. De zucht naar zijn
vaderland spoorde hem aan spoedig dervzaarts terug te keeren. Na een kort verblijf
te Troyes ging hij weder naar Par2js. Toen
was het dat hij tot zijne vrienden zeide:
Het is 50 jaren’dat ik vervolgd ben, zonder dat
ik weet om welke goede daad dit gebeurt, want
eenige kwade, waarom dit zou kunnen geschieden, ben ik mij niet bewust.
Zoo leefde hij, de vriend en geheel doordrongen van den geest van Port-Royal, als
een opregt Christen en gelijk de meeste der
Port-Royalisten , om de waarheid vervolgd,
door de handlangers van Rome, tot dat hij
den 25sten October 1733, in den ouderdom
van 84 jaren, te Pargs overleed, en op het.
kerkhofvan St. &íedard,naast zijn’ vriend en
geestverwant P. NICOLE, begraven werd.
Gedurende zijn leven stond hij in betrekking met de meeste groote Catholieken in en
buiten Frankrij’k.
Bij zekere gelegenheid dat de eenige BOSSUET met hem over de ellende en jammeren
der kerk sprak, ontwikkelde hij eene helderheid van inzigten in de toekomst, aangaande
de toekomstige bekeering van Israël, die tot
dusverre niet gekend was, maar welke in lateren tijd meer en meer door elk die het opregt
met het Christendom meent, naar waarde
geschat wordt. Die zienswijze blijkt vooral
uit zijne Règles peur l’intellìgence des S. Ecritures, en uit zijne Explication de Eaprophétie
d’lsaie.
Moge zijne exegese in den tegenwoordigen tijd niet altijd voldoen aan de eischen
van hen, die bij voorkeur over het letterkundige des Bijbels twisten, waarbij slechts het
verstand gescherpt wordt, zij getuigt daarentegen overal dat de Bijbel voor hem een
boek des levens was, dat hij van hare waarheden was doordrongen, het oog niet sloot,
voor het bederf in de Christenheid, maar dat
hij met vertrouwen een’ blik op de toekomst
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sloeg, waarvoor de belangstelling in deze dagen meer begint toe te nemen. Gaarne zeg
gen wij, gelijk DUQUET tot BOSSUET: II nous
faut un nouveau Peuple!
Over DUQUET kan men vinden iu:
1. Nécrologe des plus célèbres défenseurs et
eonfesseurs de la vérité du 18 siècle, lre part.
p, 214.
0 In tom. IV. van het Supplement vindt men
op p. 227 vele zijner schriften, doch niet allen.
2. Dictionnaire
Historique et Ktéraire et
critique, tom. 2, de l’année 1758.
3. Nouvelles Ecclésiastiques (hoogst zeldzaam voorkomende), édition de Paris, feuille
au % 3 Nov. 1733, p. 190.
4. In de uitgave van zijne ,Institution d’un
Prince, &Londres
1740, in de Eloge Historique.
5. &~ORERT, onder 8.
6. Histoire de l&‘glise de France, par GUETTI& tom. ml. p. 69 etc.
Nu eens vindt men zijnen naam DUGUET:
daneens DU GUET.
Zie hier eene lijst van bijna alle, misschien
wel van alle zijne bekende geschriften, welke
in druk zijn verschenen:
1. Conférences
Eccl. ou Dissertations sur les
auteurs, les conciles , et Ca discipline des presniers siècles de 1’Eglise. & Cologne 1742,2
vol. 4”.
2. Eqlication de la Génèse, 6 vol. in-12O.
3. Explication de 5 Chapitres du Deuteronome, ef des Prophéties de Habacuc et de Jonas.
1 vol. in-120.
4. Explication de l’ouvrage des six jours,
1 vol. in-12O.
5. Explication des livres des Rois et ParaEipomènes, 5 vol. in-12O. le vol. 6 contient
ì’Explication
d’Esdras et Nehemias.
6. Explication du livre des Pseaumes, 8 vol.
in-12O.
7. Explication du livre de Job, 3 vol, ou 4
.parties, in-12O.
3. Explication du livre de la Sagesse, 1 vol.
in-12O. (DuGUET avec D'ASFELD.)
9. Explication du Cantique des Cantiques,
1 vol. in-l‘>O
4 .
10. Explication de laprophétie d’lsaie, 5 vol.
ou 6 part. in-12O. (DuGuET ~~~~~'AsFELD.)
ll. Observations générales sur Joël, 1 vol.
in-12O.
12. Traité de la Croix OU Explication de la
Passion, 9 ou 11 ou 14 vol. in-12O.
13. Explication du mystère de la Passion
(J. C. Cruct@‘) 1 ou 2 vol. en 12O.
14. Explication du mystère de la Passion
:Jesus Christ devant Pilate, 1 vol. in-lZO.
15. Explication du mysth-e de la Passion
:contenanl les blasphimes des passans, 1 vol.
in-12’.
- 16. Explication du mystère de la Passion
ila côte ouverte, 1 vol. in-12O.
,17. Le Tombeau de J.Ch.,lou2vol.in-12O.
Dl. Ix.

18. Explication de l’&‘pQre de Saint Paul
aux Romains, 1 vol. in-120.
19. Explication des caractères que S. Paul
donne à la charite’, 1 vol. in-12O.
20. Règles peur l’intelligence des S. &critures, 1 vol. in-12O. ou 18O.
21. Traite des Principes ds la foi Chrétienne, 3 vol. in-12O.
22. Dissertations tléologiques 1. sur les exorcismes, 2. sur ZEucharistie 3. sur l’usure, 1 vol.
in-le0 .
23. Quatre opus,cules contenants 1. Traité
des devoirs d’un Evêque. 2. lettre sur la grace
générale. 3. lettre à 1’Evêque de Montpellier.
4. lettre à van Espen, 1 vol. in-12O.
24. Institution d’un Prince, 1 vol. in-4O.
ou 3 ou 4 vol. in-12O.
25. Traités sur laprièrepublique et sur les
dispositions pour offrir les S. S. Mystères,
1 vol. in-18O. ou 12”.
26. Conduite d’une dame Chrétienne, 1 vol.
in-18O. ou 12O.
27. Traité des scrupules, 1 vol. in-12O.
23. Manuel Chrétien, 1 vol. in-12O.
29. Livre des Pseaumes.
30. Lettres sur divers sujets de pi&‘, 10
vol. in-18O. ou 12O.
M. J. C.
[Enkele van zijne werken noemde ons ook

J.

H.

VAP

LENNEP.]

0. Belkampius (VIII. bl. 292,Vr. 352). Het
Biographisch Woordenboek der Nederlanden,
door VAN DER AA, geeft over dezen het volgende: OTTO BELCAXP, misschien wel een
zoon van den voorgaande (JAN VAN BELCANP),
werd, na volbragte studie in het jaar 1641
naar Leiderdorp beroepen, vertrok van daar
in 1647 naar Hardertoijk,
in 1649 naar Deventer en in 1653 naar Amsterdam, waar hij
den llden JuliJ 1685 overleed.
Hij zond de volgende werken in het licht:
Laatste uren, Amst. 1661,4O.
Van de Scheppinge en Ondergangh der We:
reld, Ainst. 1661, 8O.
Zijn portret gaat in plaat uit.
(Volgens CONMELIX , Beschrijvìnge
van Amsterdam, is hij 69. jaren oud geworden).
c. P. L.
[T. A. R. noemde ons insgeldks
de Verschillende stand+h3eIl Van BELKAMPIUS, VO&lS FB. DR PAAUW,
Vernieuwt Kerkel@kAlphabeth, bl. 16. Ds. EVEBTB berigtte ons bovendien, dat o. BELKAMP
den 18den Febr.
te Amsterdam beroepen en den ZOsten April Uaaraanvolgende bevestigd werd. Zijn portret komt voor in MULLEIUJ
Catal. onder No. 321. Zijn broeder THOMAS werd 1661
beroepen tot Predikant te Oostwoud,
1663 te.Nooro’<o@,
16'76 te Purmerend en 1677 te Leiden, waar hij in1619
.8 overleden.]

Wernerus Helmichius (VIII. bl. 293, Vr.
353) is niet door GLASIUS over ‘t hoofd gezien, maar integendeel uitvoerig vermeld in
rliens Godgel. Nederl., 5de aflev. bl. 60-64,
met aanwijzing der bronnen, Ook in het Be4
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knopt Biogr. mordenb. v. Nederl. te Zutphen,
bij A. E. C. VAN SOhfEREX uitgegeven, 9de afl.
in voos, wordt van hem gewaagd.
J. C. K.
Zilveren munt (VIII. bl. 293,Vr. 360). Men
zal over deze dubbele of 2 mariengrosch zeer
zeker meer licht aantreffen in SCHMIEDER,
Wörterbuch der gesummten Münakunde, Halle,
1811. De gekroonde V, waarin eene F, is
waarachijnliJk~~~~~~~a
~~~~~~,Hertogvan
Brunswijk-Lunenburg. Deze Hertog had tot
spreuk: Deo et Patriae, en men vindt van hem
munten, onder anderen een 2 mariengros, ook
van fein h%!ber, van A”. 1628, in de Naamlzjst
van P . SMIDT VAN GELDER, dl. 11. bl. 22 1, No.
C. G. B.
4347.
Glazen drinkschellen om Philips uit te luiden
(VID. bl. 294, Vr. 364). Zeer weinigen zijn
er meer tot dezen tijd toe bewaard gebleven.
Ons is er eene bekend met het omschrift:
Henrica van Marvelt A”. 1621, doch zonder
klepel, die er ook niet in schijnt geweest te
zijn.
C. K. v. S.
Lijst uan Ralven (VIII. bl. 294, Vr. 365).
kan zijn verlangen bevredigd vinden in het Conversations-Lexicon,
bij BROCKHAUS, op het woord xhalif.
v. 0.
HERIAN

VBAGEN DOOB HET BESTUUR BEANTWOOBD.

L

-Welke ziekte is het,>lvraagt B., die ik in eenoud ge~&ift gen0e.d vind het PJO mekoen P” Het woord WCNI

.

is daar eigentijk overtollig, want melisoen of meniroen beteekent
op zich zelve re& roode loop, dysenteria, het
werd er echter reeds in RILIAANS dagen dikw$s bijgevoegd. De vorm menisoen schijnt ouder, w d vinden dien in
al de ons bekende plsatsenonzermiddeleeuwsche
schr@xrs
,waar het woord voorkomt. KILIAAN zegt ook: .menisosn
est euphoniae gratia mdsoen.” Zijn nrubrumsive
miniatum escrementum”
schijnt te kennen te geven, dat hij het

&idde van

het Lat.

minium, ons menie.

AANTEEKENINBEX.

Woorden op het platte land ìn Noord-Holland nog gebruikelvk (vgl. IV. bl. 193, VI. bl.
196 en 361, VII. bl. 161,259,289 en 321;
VID. bl. 88,183). De Heer BOUIIAN heeft OUder bovenstaand opschrift eene lijst gegeven
op de aangeduide plaatsen, waarvoorde taalonderzoeker hem dankbaar behoort te zijn.
Ik hoop, dat men het niet noodeloos zal achten,
nu ik hier opgeve die woorden van de vermelde , die mij voorkomen niet provinciaal,
maar nationaal te zijn, alsmede die, waarvan
mij bekend is, dat zij ook in andere provin. ciën dan Noord-Holland gebruikt worden.

Voor zooveel de eerstgenoemde betreft, verlaat ik mij niet daarop alleen, dat ik ze hoorde bezigen in de verschillende provinciën,
waar ik in den loop van mijn leven verkeerd,
heb, maar meer nog daarop, dat zij gevonden
worden in die woordenboeken onzer taal, die
ten doel hebben den landgenoot te leeren,
welke woorden bij de naburige volkeren in
gebruik zijn, om dit of dat Nederduitsch
woord terug te geven en omgekeerd den nabuur, hoe de woorden zijner moedertaal in
het Nederduitsch moeten vertaald worden.
Ziet hier de woorden van de lijst, die ik
voor nationaal houde :
IV. bl. 193 vlg. Achterbaks, aangaan (in
de uitspraak gemeenlijk : angaan),
bakbeest,
bank (niet in de beteekenis van: bergplaats.,
echter; terwijl men het drukkende gevoel een’
band noemt), bast, bulster, beuken, beun, beureu (ook in: geld beuren en opbeuren), beurzig,
biest, blad, blak (in: blak stiL), blikken, boel
(ook in: boelhuis).
VI. bl. 196 vlg. Bons (in: iemand den bonu
geven), broek (in : voor den broek krijgen), fleere.
Bl. 361. Foef, gedoente, gelt, gerak, hakkeren (dikwijls: RakkeZen), hul, kakelbont, keilen, klamp, knijf (in Gelderl. meestal gebruikt,
elders meer zeldzaam), konkelen, man&,
meuken.
VII. bl. 161. Onbehouwen, oonen, ontuig,
oogendiender, oorijzer, pardoes, pent, pieren,
pik, pink, pittig, ploeteren, prengel, preut.
Bl. 259. prut, pruttelen, puist (in: hij heeft
er een’ puist aan), puur, raam, raffelen, rak,
rap, rijden, roezeboezen , rondje, ruigte, ruilebuiten, rutje, schiften, schooijer , schorteldoek (in Gelderl. zaâmgetrokken tot schotdoek). Bl.289 vlg. Schranzen, slabakken, slenter, sliet, sloerie, smakken, smuigen , snaar,
snakken, snippig (voor snibbig), snotterig,
sollen, spul, strips (in : strips krijgen). Bl. 321
vlg. Sudderen, te met, uiltje knippen (meestal knappen), uitgestreken, verbouwereerd,
verhandsen (meestal verhandselen),
verpeuteren, versehielen, vleet {in : brj de vleet), vleug
(in: vleude
vóór den dood), vrommes, waai (elders als wei uitgesproken), wammis, wateren
(in Gelderl. weeteren), watjekaauw , weer,
wijdwagen, woord (woerd), wrongel, wurf
(eld. werf ), zeunis (zeunij), zoor, zwad, zwelen, zwoel.
VIII. bl. 88. Aap, astrant, bakkes, bek ol,
belezen, bereddering, beschimmeld, bombarie, deinzerig, durabel, eenloopend, flnssies
(in Zuid-Holland voor&sjes, als koppie voor
kopje enz.), galg, gastereren, goor, grif, happie(inZuid-Hollandals boven),honk,hurken.
De volgende woorden worden ook elders
dan i n Noord-Holland gebruikt:
IV. bl. 193. Betoegd (inZeeZundenNoordBraband, even 81s op de Veluwe en in de
Graafschap Zutphen (VL bl. 197)&5@%t@
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uitgesproken), bikkelen (indien deze varn
niet overal, maar meestal bikken voorkomt
dan ontmoet men toch b. v. in Noord-Bras
band: bikkslsn).
VL bl. 197. Bult (S588Zand naar ik meen)
del (Gelderland), duig ( Qelderl.), hakkepie’
(Qekferl.), nok (Zeehnd), opper (Gelderland
Noord-Braband),
peet (Zeeland).
Er zijn er misschien meer onder ; doch ds
woorden, bg het boerenbedrijf onder anderen
in andere provinciën in gebruik, zijn mij niel
t66 bekend, dat ik het wage anderen aan ti
duiden. Zeker zijn er anderen onder, die ik
elders dan in Noord-Holland hoorde, zonder
dat ik juist mij herinner waar, of durfbeweren,dat zij niet uitsluitendNoord-Hollandsch

zijn : b. v. schrimme&us,
smiesterig , teutoor,
enz. em. (Ook wrakstikken, meestal uitgesproken vrabstukken?).

Dr. nöxua.
voordenop
hetplatte landinfloord-Holland
nog gebruikelijk. In het Zutphensche en op de
Veluwe, z$n van de opgenoemde ook in zwang:
iemand den bons geven, voor den broek kr$‘gen,

zeer gewone uitdrukking om een verlies te
kennen te geven ; bult, als eene bslt geld, heibuil, zooveel als een heuveltje, del, laagte.
Q. X. Z.
Woorden op hetptatte landin Noord-Holland
nog gebruikeZijk. Bij het nagaan dezer woorden is het mij gebleken, dat vele daarvan in
de provincie Groningen eveneens in gebruik
zijn. Ik vond het niet onaardig ze aan den
Navorscher mede te deelen. Zoo gebruikt
men daar: Onbehouwen, ontschieten, ontuig,
onweerig , oogendiender, oorijzer, ootje, op
per, ort , pardoes, peet, pieren, pik, pink, pittig, ponder, popje, preut,, prut, pruttelen, puist,
puur, rak, rap van leden, rijden, rijl# roezeboezen, rompje, rondje, ruigte, rnisschen,
scharmaaijen, schiften, schooijen en schorteldoek, in denzelfden zin, als J. BOUXAN ver-klaart, dat daaraan in Noord-Holland gegeven wordt. - Gaarne zou ik weten, of dit
in de andere provinciën ook het geval was ;
de rospective Navorschers znllen daarover
zeker gemakkehjk
licht kunnen verspreiden.
J. J. B.
(De volgende zijn ook in Friestand in gebruik : IV. bl.
193, aangaan, bakbecst, bank (= reeks van wolken).
baat, beren, beuker, bruken. beuren, biest. blak; VI.
bl. 196, bult, daaijig; VI. bl. 361, gedoente, geld (niet
‘gelt),heÌsteren, iar, jaar, klamp, manach; VIL bl. 161,
neak , onbehouwen, ontschieten, ontu@, onweerìg, oor@r , opper, ott , overspruiten, pardoes, ploeteren,
poestig , ponder, popje ; VII. bl. 289, achorteldoek,
‘rchranzen,
schrookm, slenter, a~ìkksn,~errrloeran,snaar,
rnakkea, spul; VIL bl. 321, strunen, tiemsn, tit, ven,
verbouwereerd, varachieten
, vinken. vleug, vuilendig ,
waai, w&~wh,
tangerig, mor, zwad, zwelen; VIII. bl.
88, aap, astrant, bombarie, durabel, goor, gra$ groerelig. honk; VIII. bl. 183. iendelijk, jaap, kaswwcel,
kleun&,
krap, krek, kullen, kwakkelen, kwalm,
-kwon&n, lappen, ligtenschlp,
106r, mdm, mep.]

Latzjnscke verzen (vgl.VI. bl. 362, VILbl,
166,230 en 291). Ik herinner rng niet ergens,
noch bij 5. L. KEBTELOOT, den bekroonden l&
redenaar op REBM.BOEREAAVB, nochin ALBERTUS BCRULTENS schoonetijkrede gelezen
te hebben, dat onze groote geneeskundige
onder diegenen behoort, die het Lat@ in
dichtmaat beoefenden.
200danig een vers van B~ERFIAA~B aan
BURMANXUS toegewijd, YOnd ik ach-

PETRUS

ter diens Carmen elegàacum auctoribus ittustr. #
ampl. etc., in celeberrimapane~m~,
quar addeoorundurn academàae centesàmum et puinquagesimm matdem die VIII Pebr. CI3IOCCXXV.
convenerat , dictum.
In Typogr. Acad. PETRI VAN DER AA, Bibliopdae &- ìjsorum Typograpki ordinarii,~ 1725,
40.
L. D. R.
TL. D. R. kan het ook vinden in de Delìciue Amticae
fat&. IV. p. 82-54. Het wordt daar gevolgd pl. 66-69
door een ander gedicht van BOEIIHAAVE , Adriaro van
Royen, Adr. Joan. Wesseliam domum ducenti, 1734.1

Over de Zigging van het Ultima Thule der
oudere
schrijvers.

EENF:,GEDACBTE.
?dotto: Totalw parolw ront aottidw,
Partant dùn Lomme aan8 &lat :
Ce seraientparolea exquisw,
Si e’ttait un grand qai patlat.
BxAm.rhRCBAm.

Er zGn tot op onzen leeftijd, door eeleerden van vroegere en latere eeuwen, bij herhaling gissingen voorgedragen nopens de
ligging van het Ultima Thule der oudere
schrijvers, waarvan b$ de Romeinen reeds
TACITUS sprak. Eenige schrijvers hebben
ondersteld dat een der westersche eilanden,
anderen dat Ierland of dat een eiland FoPcle
of Fouta geheeten en ter westkust van Schotland gelegen, of dat zelfs nog meer noorde&jk
gelegen eilanden daarmede bedoeld konden
zijn (*). Welligt knnnen zij allen geQk hebben gehad, omdat de naam gegeven is en
moest gegeven worden aan het verst verw+
derde eiland, dat aan de zeevarende voIken
van die tijden bekend was.
Ik vermoed namelijk dat men ten onregte
in het woord Thule, dat in de uitspraak van
zuidelijke volken Toele wordt, een eigen zelfstandig naamwoord, of een’ eigennaam gekonden heeft, en dat het alleen was eene veroastering, door het harder dialect van meer
loordelijke volken, van het Maleisohe woord
?oeloe, eiland (t): of welligt zelfs dat toeEo8,
le tweede naamval vanpoeloe kan zgn.
(*) Encycl. Brittann.. Edinb. 1810, Article Thulo
FR Foukz. WA~~HINBTOH IIW~XG, Leven van CohmWI, dl. 1. bl. 164. Meer omstandige berigten vindt men
:eker bij andere schrijvers, als ik mij niet bedrieg o.a. bQ
LOBEBTBON, hetzij in zijne History ofAmerica , Letz4

P zijne bleidiag tof
,~+~f;;&mpoeloe
,
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Is deze onderstelling gegrond, en ik geloof
dat daarvoor veel pleit, clan zou ultima Thule,
dat volgens een bekend schrijver het verst
verwijderde Thule was (*), alleen willen zeggen het verst verwijderde eiland, waarheen
eerst de Romeinen, en later andere volken
hunne zeevaart hadden uitgebreid.
Zoo zou dan het ultima Thule kunnen zijn
het verst verwijderde eiland, niet maar in
édne, maar in iedere rigting van het kompas.
Tot dus verre, ik erken het, is dit alleen
eene onderstelling, dieeenige waarschijnlìjkheid voor zich heeft, maar ik zal trachten die
nader toe te lichten, door de oorzaken op te
geven, die mij het eerst op dit denkbeeld hebben gebragt.
Toen in 1783 deEngelsche
scheepskapitein
WILSON met de Antelope op een koraalrif of
eiland, in de Chinesche zee gelegen, strandde, dat bewoond of dat althans van bewoonde eilanden omgeven was, vroeg hij aan de
bewoners naar den naam van dat eiland, en
kreeg hij ten a,ntwoord poeloe, eiland ; vroeg
hij naar een ander eiland, dan was het antwoord poeloe, want de bewoners dier eilanden,die nog in een’ staat leefden, die hetnaast
aan den natuurstaat grenst, hadden nog geen
denkbeeld om die eilanden door eigennamen
te onderscheidon. WILSOX echter paste dit
toe op de wijze, die het meest met zijneEuropesche denkbeelden overeenkwam, en hij gaf
aan die eilanden den naam van Poeloe-eilanden (PeZew naar het Engelsch dialect en de
Engelsche orthographie), zonder te vermoeden dat dit even oneigenaardig was als in
onze taal porte-brisé-deur (f).
(*) Ik meen stellig te weten, dat ik bij dezen of genen
bekenden schrgver ultima Z’hule door het meest verwijderde Thule heb vertaald gevonden, maar hier heb ik
mijne bron niet kunnen wedervinden ; ik vermoed echter
dat de juistheid dier vertaling niet bettijfeld zal worden.
Als er nu niets bevreemdends in gelegen is, dat een Nederlandsch schrijver, die het woord Thule voor een eigennaam hondt, alleen het daarvoor geplaatste bijvoegelijk
naamwoord vertaalt, dan kan er ook niets meer bevreemdends in zijn, dat ook een Romeinsch schrijver in meer
verwijderde eeuwen even zoo heeft knnnen handelen, en
geheel onwaarschijnlijk is het mijns erachtens niet, dal
een tv00rd, eens op een ver venvijderd eiland toegepast :
dat men dus had hooren noemen, later voor het vers1
‘verwgderde eiland of land een zeker soort van bnrgerregi
‘heeft verkregen. Eindelijk is de Latënsche taal eene af.
stammeliig van de oudere talen van het Oosten, en mei
name van het Sanskrit
(*) , en welligt zal door taalkun.
digen de verwantsrhap der woorden poeloe en ànsula
en dat het eerste woord de wortel van het laatste is, be,
‘wezen worden.
(f) Ook over den naamsoorsprong van de Pelew-ei.
landengroep, zijn later verschillende gevoelens ontstaan
‘en, volgens de Engelsche Encyclopedie die ik dasrovel
‘raadpleegde, zijn er mecningen geuit, dat die na3m val
Palos, - de haven van Andalusie, van waar COLUYBUI
(*) Revue des dëux Mondes

q. 914-915.

1851,

Livr. 1Fi Avri

Niet larie daarna werd WILSOX ook bekend
net het opperhoofd dier eilandengroep, aan
vien de inboorlingen den naam gaven van
4bba Toeoele of Toeloe, dat in de pen ván WIL10x alweder wordt Abba Thulle. Ook hier
loudt WILSOX alweder die beide namen, alijcl naar zijne Europesche denkbeelden voor
$ennamen van dat opperhoofd: hij dacht er
liet aan, dat zelfs tot op zijnen leeftijd in
Europa de groote meerderheid der bevolking
mder geene eigennamen bekend was, maar
aich hoogstens door een’ doopnaam onderscheidde, die eerst veel later tot stamnaam
verheven werd, en dat zich dit dus niet liet
verwachten bij een volk, zoo geheel in den
natuurstaat levende als hij zelf de PelewGlanders beschrijft (*).
Door de vraag uit dit gezigtspunt te beschouwen , hoop ik in het belang der wetenschap iets tot hare eindelijke beslissing te
lebben bijgedragen, maar alleen taalkundi”

:ijne eerste reis ter ontdekking van Amerika onderLam, -herkomstig, en door Spaansche zeelieden daarban gegeven zou zijn. Geen enkel bewijs wordt echter
‘oor dit vermoeden bijgebragt , en, zoo ver mij althans
lekend is, is kapitein WILSON algemeen beschouwd gerorden als de eerste, hoewel dan ook toevallige ontdekter van die eilanden, ten minste voor zoo verre hnn berend zijn aan Europa betreft. Dat zë den Portugezen
Tan Mukuo bekend waren, is niet onaaarschQnlijk, daar
WILSON er een Portngees aantrof, die zyn tolk was bij
le Inlanders. In allen geval heeft kapitein WILSON, dia
mder den naam van Peleto-eilanden aan Europa bekend
gemaakt, en ik bliif bij mijn gevoelen, dat het veel meer
saarschijnKjkheid heeft, dat die naam is gegeven naar do
uitspraak der eilanders van het woord Poeloe, eiland,
coo goed mogelijk in de Engelsche taal teruggegeven,
ian dat die zou herkomstig z& van eene vroegere ontlekking door de Spanjaarden, tenzij er bewijzen mogten
bestaan, die mij althans niet bekend zijn, dat de Spanjaarden zich voor de reis van WILSON, op de ontdekking
van die eilanden beroepen, en daaraan dien naam gegeven
hebben, of ze daaronder op hunne zeekaarten hebben
vermeld. Ook ben ik overtuigd dat de naam van den
Koning van Pelew, een Indiaan, niet meer gekleed dan
de bewoners der Bdmiralileits-eilanden. toen COOK dig
mtdekte of aandeed, dus nog geheel in den natuurstaat,
ABU TEULLE, naar de Engelsche schrijfwijze, letterlijk
niets anders heeft uitgedrukt voor het oor van den Inlander, d a n De vader van het eiland. Dat Abba i n d e Ooslersche talen vader beteekende, kan wel aan geen twijfel
onderhevig zijn, en Thulle, dat zoo het al goed georthographieerd is door WILSON, in het oor van den oosterling
als Toedoe moest klinken, kon zeer wel in de primitive
taal des eilands eene verbuiging van het woord PoeLos
zijn. Ieder die de ontdekkingsreizen van COOK gelezen
heeft, weet hoe moeijdgk het den Engelschen reizigers,
zelfs reizigers als GOOK en de hem vergezellende JOBEPH
BANKS en SOLANDEI~,
viel, om d’e zachtluidende uitspraken van de zuidelijke natuurmcnschen, in de harde talen
van noordelijk Europa over te brengen. Wat de zamenvoeging betreft van het Latijnsche woord ulima met het
Maleischepoeloe, zoo ben ik overtuigd dat men bij onderzoek wel meer soortgel$e voorbeelden, ook in andere
talen, vinden zal.
(*) Zie de reeds aangehaalde werken van de schipbreuk
der Antelope, waarvan ook eene Hollandsche vertaling in
kl. 40. bestaat, en het werk de Bensch, van DO. STCART.
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die,sls de Heer W.VAXRUMBOLDT en
andere geleerden in Europa en ook in ons vaderland,
zich met het onderzoek der Oostersche telen bezig houden, kunnen daar uitspraak doen, waar de niet in hunne wetenschap doorgedrongen schrijver zich bepalen
moet, om als eene gissi,ng voor te dragen,
hetgeen hij gelooft waarheden te zijn, die op
aannemelijke gronden rusten.

pgen,

DESCBRIJVER.
[Zonder eenige tegenbedenking wordt dit stuk hier opgeuomen, waarvan het paradoxe voor rekening van den
schrijver blijft, die, naar wij hopen, sommigen onzer
lezers aanleiding zal geven, om hunne gedachten over
dit onderwerp, misschien niet zoo vernuftig als het bovenstaande, maar op vasteren historischen grond rustende, mede te deelen.]

Abraham Costerus. Van dezen Predikant ‘wiens naam ik te vergeefs in GLASIUY' Godgel.
NederZ. zocht - kwam mij een boekske ter
hand, dat onder zijne werken in v. D. AA'S
Biogr. Woordenb. v. Nederl., niet is opgegeven. Het zou eene eerste, hoewel dan ook
hoogst gebrekkige proeve van inleiding op
de schriften desouden enNieuwen TTerbonds
genoemd kunnen worden, en heeft ten titel :
Verdediginghe der h. schriftuere des Ouden
ende Nieuwen Testaments, teghens die van de
Roomsche kercke, CASTALIONEY ende syne navolgers, bewysende de zuyverheyt derzeber in de
eyghene talen ; ooc de onvasticheydt der apocTyphe boecken ende der Griecser ende oude Latynscher overzettinghe. Door ABRAHAXUM COSTERUM. . . . Ooc een tractaet van de overzsttinghe
des Nieuwen Testaments teghen de Mennoniten.
TotRotterdam by JAXVANWAESBERGHE,~~~~,
S”. 166 blz.
Het laatstgenoemde Tractuet staat onder
een afzonderlijken titel (Parallelismus
dat is
Vergelyckinghe de? overzettinghe enz.), heeft
serie nieuwe paginering, en wordt ook in het
Biogr. Woordenb. opgegeven. Het verscheen
echter niet afzonderlijk. ,rHet boecxken dat
hier achteraenghevoecht is”- zegt de schrijver in de voorrede- ,thadde ic ghemeynt alleen te laten, maer alzoo het den drucker belieft heeft ‘t zelve daer by te voeghen, zoo
ben ic te vreden gheweest.”
H. C. R.
Karel VIII, Koning van Frankrijk, in Rome.
Het is bekend hoe de 24jarige opvolger van
LODEWIJK X1, zijne aanspraken op het koníngrijk Napels willende doen gelden, en tevens hopende zich van het Grieksche keizerrijk meester te maken, in den herfst van 1494
optrok met een aanzienlijk leger. Op dien
‘togt drong hij in den nieuwjaarsnacht van
1495 Romebinnen, tot niet weinige verbazing
‘van den Paus. Omtrent die komst en dat
,verblijf van KAREL VIII te Rome, vond ik in
-een zeldzaam pamflet het volgende :

Extract wt d’additie van BIOXSTRELET in
‘tjaer 1590.
Hoe de coninc binnen Romen quam met zon
zrmade ende van alle ‘t gene daer geschiede.
Den lesten dach van de maendt van Decembris quam deconinckCAnoLus,alsd’overhandt hebbende, binnen Roomen,
met al zijn
volck, gewapent, met de printen voornaemste Heeren ende met alle zijne armade in
goede ordeninghe, waer over vele verschrickt
waren, want het was omtrent de nacht, sodat
daer veel tortsenendelanteernenontsteecken
Wierden; ende also ginck hij door de poorte
Flamine bij de kercke van Uinte Marie van
Populo, ende doorgaende een groot deel van
Roomen ginch hij ende zijn seigneurie logeren in ‘t palays van Sinte Marcus, daer hij
zijn gheschut dede planten, ende de andere
een yegelic in henluyden logys, gelijck de
voorschreven heeren dat gheordineert ende
bestelt hadden. De paus ALEXANDRE de VI,
ghewaerschouwt zijnde van de armade ende
groote macht des conincx, besloot sich in ‘t
casteel van Sint Angeli, vreesende eenige
commotie. Maer ‘t geluck was dat van den
coninc ende van weghen zijnen raet tot hem
ghesonden Wierden de graven van Foix , van
Bresse ende van Ligny, met de maerschalc
van Gye ende den bisschop van Angiers,
meester JAN VAN RELY, die het woord dede
bij den paus in sulcker voegen dat hij sich te
vreden stelde ende versekert was. Soodat
van die tljdt af daer altijdt goede ghemeynschap ende vruntschap geweest is tusschen
den voorschreven paus ende den coninck
met alle de edele heeren. De coninc was alle
dagen besich om zijne saecken te stellen ende
ordineren met goeden raet, hij visiteerde seer
devotelijck de kercken ende de heylighe
plaetsen van Roomen, daer hem getoont
Wierden op vele plaetsen de heylighe reliquien ende wonderlijcke juweelen,waer inne
hij ende de zijne groote geneuchte ende devotie hadden. Ende om oock te wesen, de
coninck toonde dat hij doen ter tijdt sulcke
groote macht ende magníficentie in de stadt
van Romen hadde, dat hij daer drie of vier
galgen dede oprichten ende dede daer selfs
hangen, verworgen ende on thalsen eenighe
dieven, moordenaers ende boosdoenders,
als
in ‘t vlacke velt. Hij dede daer oock insgelijcx met kluppelen slaen, geesselen, verdrincken ende de ooren afsnijden sen eenige
andere misdadigers om te betoonen dat hij
als een ware sone der kercke ende eenen
christelicken conínck so wel binnen Romen,
hooge, lege ende middelbare justitie hadde,
als binnen zijne stadt van Parijs of eenige
andere stadt van Vranckrljck. Ende geduerende desen tijdt soo viel daer sonder eenich
ghewelt een groot stuck muers van ‘t casted
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S. Angeli in de grachte, waer over de pau!
eenichsins vertoornt ende verschrickt wiert
ende de Romeynen op d’ander zijde meynder
dat sulcx bij mirakel geschiet was. De CO.
ninck visiteerde ende besocht de groote ende
heerlicke plaetse van ‘t eoliseum ende ander6
wonderheden van Romen. ‘8 Vrijdaechs den
sestiensten Januarii ginck de coninck , vergeselschapt met z@ edeldom, misse hoorer
in Siute Pieters kercke te Romen, ende daer
in goede vrede ende liefde de paus ende hij
spraken familierlijck , t’samen malcanderen
onder den arm hebbende als metgesellen. In
somma daer wiert sulcken vrientschap getroffen tusschen hen beyden, dat de bisschop
van Sinte Malot doen cardinael gemaeckt
wiert ; ende de coninck bleef daer eenige daghen met den paus. ‘s Dyensdachs daerna,
zijnde den twintichsten Januarii, de coninck
hoorde misse in een cappelleken genaemt
Vranckrijc , daer hij aenraeckte ende genas
vele krancken van de kropsweeren ; sodat de
Italianen, siende dat misterium, noyt so verwondert waren geweest. Denselvigen dach
song de paus solemnelick misse bij den groten autaer van Sinte Pieter van Romen, deer
de coninck tegenwoordich was ende alle zijnen edeldom, groote heeren ende bevelhebbers ; ende daer waren viJf en twintich cardinalen in getale met omtrent dertich aertsbisschoppen, veertich bisschoppen, sonder
de
prothonotarissen ende andere geestelijcke
heeren. Ende nadat de misse geaongen was
quamen de paus ende de coninck t’samen
met het voorsz volck in een bereyde plaetse
int intomen van Sinte Pieter. En daer op
een stellagie daer toe bereyt wiert voor het
gantsohe volek tot drie malen toe getoont
het heylige aensicht Jesu Christi, ende als
doen riep het volck met luijder stemme : misericorde ! Ende daer na wiert de paus op
een stellagie gedragen voor de voorsz kercke,
ende daer na de csrdinalen, elc na hunluijder
orden, ende de heeren van den bloede. Daer
na dede de heylige Vader het gantsche volck
seggen: confiteor, om volcomen vergeving3 te
geven van schuit ende straffe, gelijc ln ‘t
jubilesche jaer, ende hij hadde zijn rechter
bant op des conincx schouder. Ende also
wiert aldaer een yegelick gheabsolveert van
straffe ende schalt, met grootedevotie.
Doen
ter tijdt was de Turck (*) int casteel S. Anli, die al dat volc konde sien, waarover
! g? seer verwondert was. Nadat dat gedaen
was ginck een yegelick met blijschap na
huys. De coninck besocht de seven geprivilegierde kercken die binnen ende buyten
Romen z$n. Ende sondaechs daerna de pausI
ende de coninck , om te bewijsen datse goedeI
(*) De Tmksche prins DSCAEM, die door den pus gcgehouden en 8an ICABEL uitgeleaerd werd.

ymgen

vrienden waren, gingen ‘t samen te peer&
door de stadt van Romen. Re coninck vertoonde de paus ende zijnen cardinalen
het
gevolgh van zijn armade, dewelcke hij binnen Romen hadde in goede ordinantie, die
wonderlicke
schoone was om te sien voor
dengenen die hem beminden, enda tot vreese
voor zijne vijanden; ende daerna warense
noch eenighe dagen in de sta& van Romen.
‘s Dijnsdaechs
den seven en twintichsten
Januarii de coninck beval dat men alle zijnen
train soude bereyden om wt Romen te vertrecken, ende ginck ootmoedelick oorlof nemen van den paus ALEXANDRO ende van vele
van zijne cardinalen,
die hem al te samen
wel on tfangen hadden.”
Het pamflet, waarin dit voorkomt, wordt
niet gevonden in de Bibl. van Pan@. en trakt.
enz., en heeft ten titel: D’Allarm-klok
aen de
coninc, de coninginne regente z@n moeder, die
printen van coninckiicke bioede, mitsgaders cren
alle die parlementen, magistraten, o&fcieren ende
alle anders goede ende getrautue ondersaten van
de croone van Vranckl-gjck. Tegens het boeck
vaA de tzj’delicke macht des paw, au onlancz
zutgegeven door den jesuijtschen cardinael BELLARWNU 5. Gemaeckt door dat beeld MEMMONS,
met permissie van den goeden engel van Vranckrijck. Zeer onlancx te Parijs in ‘t Fransch......
ende nu in de Nederlantsche tale...... gedruckt
/dot Leyden VOOP
JAC O B IIIARCUSZ, 1611.
H. C. R.
Sporen van Vlaamsche en van Nederlandsche
kolonisatie en van droogmakerijen door Nederlanders en VlamCngen in Engeland en Wallis.
/
Reeds bij eene vorige gelegenheid werd in
,den Navorscher
(1. bl. 190) en in het Bijblad
(voor 1853, bl. ex1 en clxxv) de vestiging van
Nederduitsche , of althans van Vlaamsche
1 kolonisten in Engeland en Wallis behandeld.
Wij zijn in staat daaromtrent nog het een en
1 ander mede te deelen, en wel uit den voorraad, dien Notes and Queries ons aanbieden.
Bereids had een vrager in dat tijdschrift (vol.
EV. p. 272) inlichtingen verlangd, onder an, deren betreffende eene Vlaamsche nederzetvolk1ting in Pembrokcshireen eeneFriessche
planting
in
Lancashire,
toen,
omtrent
de
eer1
sten, een nieuwe vrager zich hooren liet in
, sen persoon vanF. M. (Notes and Quer&,VI.
1p.36). Men verweesden laatstgenoemdedaarop naar de in Wallis gelegene koloniën R8s in
Pembrokeshire en Gower in Glamorganshire.
r>Beide deze nederzettingen,” zegt SELEUCUS
(Notes and Queries, TI. p. 151), »spreken de
Engel sche taal, met volstrekte uitsluiting van
het Gaalsch, terwijl zij echter verscheidene
hun geheel eigenaardige uitdrukkingen blijven bezigen, die, naar allen schijn, een’
Vlaamschen oorsprong hebben. Ik zal er
slechts zeer enkele van aanteekenen, naar-
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mate zi m+p het oogenblik te binnen schieten ; doch men heeft rnu berigt, dat de beroemde volkenkenner
Dr. LATUAK ze begonnen had te verzamelen, met het plan om
ze uit te geven (*).
Setu&, 0431~3 zeef. Wies&, woest, eenzaam,
verlaten. Eddi8h, stoppels. Mabsant, een bruiloftsfeest. Vlaithens, eene soort vanbrij [vìuui,
&de]. Perch, gaan zitten. Toit , vrij, lustig,
ongegdneerd.
L&+owrzd[d’hond],een
hazewind.
vorion, de grond ouder de heggen [headlands]
van BB~ geploegd veld. Nummet {m’non’bijt] ,
alles wat men uit de ha.nd eet,gellijk beteekenende met Zuncheon [tweede ontbijt] in hetEngelsch.
Ook de meeste, onder de volkplanters voorkomende namen verschillen zeer van die hunner Gaalsohe naburen, als: EOLLAXD, HULLIY (welligt eene verbastering van den voorgaande), GUP, CLEYEYT, GIVELIH, enz. Zij
houden eich zorgvuldig van de Galen afgezonderd, neerwijl dezen ze wederkeerig met
den nek aanzien, en ze nog met den naam de
Vlamingen bestempelen. Huweliken tusschen
de twee stammen vallen uiterst zelden voor,
en, uit het oogpunt der volkenkunde, is het
ouderseheid
tusschen de twee rassen zeer in
het oogloopend. De Vlamingen zijn grooter
en minder fijn gebouwd (kuit) dan de Cymry;
evenwel hebben zij scjoone, onafhankelijke,
regtopgaaude
gestalten, waarvan de uitdrukking nog sprekender wordt gemaakt door
hunne groote helderblaauwe oogen, hunne
vreedzame - misschien bijna phlegmatische
- gelaatstrekkemen
de rustigheid hunner bewagingen.
De meest in het oog vallende trek
van hun wezen is echter de groote afstand
van den binnensteu ooghoek en de neusgaten.
Indien de Vlamingen inderdaad, gelijk algemeen vermkerd wordt, door Koning AENDRIK 1 in Wal68 zijn overgeplant geworden,
met het doel om, door hen, den Galen het
wolleweven te leeren, dan hebben zi huune
taak verwonderlijk wel volbragt, en, zelfs
RU, zijn hunne mantels en gordels om het
fijne weefsel en de sebitterende scharlakenverw beroemd.”
l&n veroorlove ons eenige aanmerkingen
omtrent het bovenstaande.
Dat deVlaamsche
kolonisten in W&tisgeen
Gaalsch , maar Engelsch spreken, met nietEugelscha woorden ondermengd, is een bewijs van hunne afkomst, &atste&+k uit het
gewest aan de Oostzijde van de Twerd, en
owspronkeljik, hetzij dan uit Vlaanderen of
uit meer noordelijke streken. Hun Engelsch
spreken bewgst buitendien, dat hunne vestiging in Eoogekmd van vroegeren tijd moet
dagteekenen dan HEXDBTK I , die, naar HOLINaHED (B@Z. 1853, bl. cLzz11) verzekert,
(2) We achrijven de woorden over, zoosls ze in het Engelach geqeld zijn.
J. H. v. L.

hen slechts yier jaren aan de Terd verblijven lief; wij moeten dus veronderstellen, deC
de Vlamingen, die, in de lade eeuw uit huu
land door overstrooming
verdreven, zich in
Engeland hebben nedergezet, eene vroegere
Vlaamsche kolonisatie aldaar hebben aangetx&n, en wel de volkplanting uit dedagen
van WILLEM den Veroveraar, wiens echtgenoote zelve eene Vlaamsche
was. Het was
geen wonder, dat de latere verhuizers uit
Vlaanderen diárhenen trokken, waar hunne
landgenooten reeds waren, geen wonder, dat
die toename in aantal het Koningrijk van
Engeland overlast begon te geven, en evenmin wonder, dat HENDRIK 1 hunne overplan?
ting naar het, Zuiden van WhUis noodzakeltik
achtte.WrLLrAU
van kialmsbuw beweert dan
ook, dat zij allen, met pak en zak, door den
Koning naar MS werden overgevoerd (zie
het Bijblad t. &. p.).
Wie nog meer over dit onderwerp weten
wil dan hier is medegedeeld, raadplege, naar
de aanwijzing van S. S. S. {Notes and Queries,
VI. p. 152) rur.mtn’s Worthiss, op het artikel
Pembrokeshire, en Nortn1a’a Etctings of Tenby
etc., in 4O., uitgegeven te Londen, A”. 131%.
Eene andere herinnering aan mogelijke
vestiging van onze spraakgenooten
in Engeland, vinden wij in de vraag van J. 3. C.
(Notea and Queriee, vol. II. p. 267). Deze had
nametijk, bU het onderzoek van eenige Leenregisters (Geurt RoUs), een bepaald stuk
gronds beschreven gevonden onder den naam
van Land Holland of Hollandland. Hij zegt
niet, waar het besprokene erfgelegen was,
doch vermeldt, dat, bij verkoop ofvervreemding daarvan, het de gewoonte was voor den
beleende, om eene zekere som als vaarwel aan
zijn’ heer te betalen, boven en behalve de gewone boete, en verlangt den oorsprong en het
doel van ditgebruik te leeren kennenOp zijn’
laatsten wenech krijgt hij geen ant.woord,
doch hem wordt door C. (Notes and QuaGes,
vol. 11, p. 345) berigt, dat Holland, het zuidelijk deel van Lincolnshir~ , wel dezelfde afleiding zal hebben al3 het Nederlandsche,
van
Hol Karel, land lager dan het vlak van het
aanliggende water, en doord$ken beschermd.
Evenwel merkt C. W. G. (Notes uad Queries,
vol. III.p. 30) aan, dat het gemelde Holland
in Lincolnshire door INGULFH wordt geheaten
Hoiland, eene benaming, door dezen schrijver ten onregte uitgelegd als hedgeland(haagland), met verwijzing op de zeeweringen en
heggen (sic: hedges), waardoor het voor overstrooming beveiligd werd. Andere afleidingen zijn tevens te berde gebragt geworden.
P/len zie GOUGH'B Ci<?&?n + art. L&x&&re.
In Norfolk echter - zegt ~-~IULY - wordt de
term olland gebruikt voor ploegbaar land, dat
meer dan twee jaren heeft braak gelegen ha8
been laid down in grassj, dus oud land. door
eenige maanden had C. W. G. in eene Nor-
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folksche Courant een’ ploegstrijd zien aankondigen, waarin een prijs werd toegezegd
aan den bouwman,
van goede getuigenissen
voorzien, die eene zekere hoeveelheid ollana
in den kortsten tijd het best beploegen zou.
Het vraagstuk wordt vervolgens nog nader toegelicht door L. B. L. (~Votes and Queries, 111. p. 70), want, in eene oude oorkonde
onder hem berustende, gedagteekend 19
E~w.I.,staan ,~~~~~~~~~~~dictusateVorde,”
enJAxES, zoonvan mUlenPIIILlPDEgSSCHE,
af aan JAMES, den zoon van PAULINUS van
Wynchelse :
j)Dimidiam acram terre Flandrensis . . in
villa de Ickelesham ,”
om te hebben en te bezitten
>jUna cum reditu et servitio mihi (sic) pertinentibus de alia dimidia acra terreFlandrensis.”
De Hollandsche poZders nu 2 zegt onze
berigtgever - zijn aan alle reizigers bekend
als landen, gelegen onder den spiegel van de
zee, eens bloote moerassen, doch uit dien toestand vrijgewerkt en door diken voor bebouwing geschikt gemaakt.
In eene andere charter, eenigzins ouder en
op dezelfde landstreek betrekking hebbende,
te weten op de buurt van Winchetsea, spreekt
HAMO DE CREVECOUR
vanlandenin& more
in ldeun, welke de monniken van Bobertsbridge, met vergunning van HAMO, zijn’ vader, ,,a mnri incluserunt,” )tuit de zee hebben
ingedijkt.” Die plek zal wel nog ingedikt zijn
en mogelijk niet moeijelijk te vinden wezen.
L. B. L. houdt de terra Flandrensis, >jden
,Vlaamschen grond ,” waarvan zijne oorkonde gewaagt, voor land van denzelfden aard
als de Hollandsche polders, en meent, dat de
kunst van indijken uit ons land naar Engeland zal zijn overgestoken, en dat zij ook die
terra Flandrensis, welligt later vertaald met
Holland land,aan de zee zal ontwoekerd hebben. Eindelijk spreekt TUSSER, een Norfolkseh poëet uit den tijd van HENDRIK VIII,
van rijke graslanden als van Hollands (BLOWEN, in Notes and Queries, 111. p. 212).
Over de verdiensten van CORNELIS VERYUYDEX,
een’ Zeeuw, verkregen door het
droogmaken van Hat/îeld Chace, ten Z. 0.
van Doncaster in Yorkshire, heeft de Nnvorscher reeds vroeger gehandeld. Hij erlangde
van de Engelsche kroon in 1629 niet alleen
den titel van Ridder, maar ook de schenking
van den ganschen polder, waarbij hem vergund werdeene ofmeer kerken daar ter plaatse op te rigten , waarin de dienst der Landskerk in het Engelsch en Nederduitsch mogt
- worden waargenomen (A’av. IL bl. 254).
Reeds uit deze omstandigheid blijkt, dat een
aantal van VERMUYDENS landgenooten, hetz;j dan waterbouwkundigen, polderwerkers
of kolonisten, zich in den polder ophielden of
er zich bereids hadden gevestigd. En het

was ook niet alleen Hollandsch geld, maar
het waren ook Hollandsche handen, die hem
hadden bijgestaan. De VALKENBURGEN, de
VAN PEEIENS en anderen hadden~~~~~~DENS plannen ondersteund en Vlaamsche (d.
i. naar allen schijn, Hollandsche) werklu!
waren, tot uitvoering daarvan, biJ hoopen
naar Engeland overgebragt geworden (zie
den Navorscher, t. a. p.). j)De gewonnen landen” - schreef ik (Nav. 11. bl. 349) - »zijn
in Hutfield Chace , gelijk bij ons, in kaxelingen afgedeeld, en ieder stuk wordt er nog als
een cavell aangeduid.” Notes and Queries, 1.
p. 473.
J.H.VAN

LENNEP.

Een paar opmerkingen betreffende XULLERS
Beschr. C’atal. van 7000 Nederl. Portretten. In
den belangrijken Catalogus van portretten,
beschreven door F. MULLER, vind ik op bl.
116 onder NO. 2373 vermeld: PONTUS HEUTERUS, met het monogram: D. V.I.(AMSWEERDE?).
Deze graveur (of schilder) is, zoo ver ik weet,
niet bekend. Ik zou mij zeer vergissen, zoo
het hier beschreven portret niet het monogram droeg D.V. L. is dit het geval,dan moet
men denken aan NICOLAS DE L+RMESSIN,
fransch graveur uit de laatste helft der 17de
eeuw, die nagenoeg niet dan portretten gagraveerd heeft en door zijnen zoon, die denzelfden naam voerde, en met den vader meermalen verward is, ver overtroffen werd. Zie.
BRULLIOT, Dict. des Monogr., etc. 1. p. 207,
No. 1635, (2e uite;.).
Ik lees in denzelfden Catalogus op bl. 117:
JAC. HINLOPEY, Herv. Pred. te Utrecht, No.
2387. Door J.HOUBRAKEN,
B”. Proefdr. voor
alle letter. Met adres van de Wed. LOVERINGH
en ALLART. De bijzonderheid, dat dit portret
wel met een adres voorzien is, maar den naam
des persoonsmist, doet mij vermoeden dat het
slechts een proefdruk in schijn is, en dat hier
hetzelfde kunstmiddel is toegepast als bij de
in mijneverzameling voorkomende portretten
van WILLEY Baron VAN LIJNDEN en Mr. THOXAS HOOG, Commissarissen van H. H. M. tot
het werk der nieuwe psalmberijming in 1773.
Bij eene naauwkeurige beschouwing tochdezer portretten, die insgelijks door HOUBRAKEN
gegraveerd zijn en gemeld adres hebben,
is het mij gebleken, dat men voor het afdrnkken der platen de plaats, waar de namen VAN
LIJNDEN en HOOG stonden, met een strookje
papier bedekt had. Het is echter zeker dat de
firma de Wed. LOVERINGH en ALLART niet
uitsluitend dit kunstmiddel in praktijk heeft
gebragt; immers op een bQ mij berustend
exemplaarder afbeelding van hetaapenburg
te Leiden vódr de ramp van 1807, door F. DITERICH naar F. A. MILATZ, zie ik hetzelfde
middel aangewend.
J. C. D,
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VRAGEN.

4 8 . - De Prins van Espinoy. De Prins
ESPJXOP. Stedehouder van Doornik, wiens
dappere gemklin, tijdens zijne afwezigheid, de
stad aeruimen tijd tegen PARMA in 1581 verdedigde. Over beiden Volgen hier deze vragen:
1. Behoorde hij tot het geslacht van MEVAN

LUYN ?

2. Wanneer is hij geboren en gestorven?
3. Hoe was zijn voornaam, en zijn er ook
nadere levensbijzonderheden van hem bekend?
4. Was de naam zijner vrouw PARIA (vol-.
gens KOK , .Vaderl. Woordenboek, dl. XIV. bl.
3%&-401), of PHILIPPA CHRISTIXAVAN LALAING (volgens BOR, Nederl. Oorl.,dl. XVI.
bl. 43)?
5..Zijn er ook meer levensbijzonderheden
van haar bekend ?
Alles wat hierop in antwoord dienen kan,
zal in dank worden ontvangen door
K.J.R.VANHARDER&JR.

48. - Rekenkunstig vraagstuk. Men heeft,
aan het einde van den Jaargang 1857 van
de Ilbstrirte Zeitung, het volgende vraagatuk opgegeven: JjMen verlangt drie getallen, elk van twee cijfers, te vinden, zoodanig,
dat het gedurig product dezer getallen bestaat uit dezelfde cijfers, welke in de factoren
voorkomen.”
Men heeft later, een 23 tal antwoorden
daarop bekomen, doch de regel, waardoor die
gevonden zijn, wordt niet medegedeeld.
Nu is de vraag : Zou iemand mij dien regel
kunnen mededeelen?
DEMACCABEëR.

60. - Ontij-dinc. Men vraagt naar de afleiding van Ontij-dinc, den naam eener buitenplaats bij Gorsel, die (waarsch&rlgk zeer
ten onregte) van Ontiending w-ordt afgeleid.
DEILIACCABEëR.

01. - Silhouetten. Waarom worden ook
broeken zonder horologiezak aldus genoemd?
DE MACCABEëR.

02. - Noor. Staat het woord noor, in den
naam van den bekenden grooten diamant
Koh-i-noor, en dat licht beteekent, in eenig
verband met het Grieksche epitheton van
XaAxó;,het adjeet. u0pc#?De gewone afleiding
van yn en Op6.v is vrij onaannemelijk.
DEMÄCCABEëR.

63. - Nektar. Is er ook eene aanneme%ke derivatie bekend van het woord vi;crap ?
DEXACCABEëR.

Pl.IX.

-

84. - Schieringers. Vanwaar deze naam
der Friesche partij in de XIVde eeuw, die
tegen de Vetkoopers overstond?
Men heeft eene afleiding gemaakt van
schier-anl (die zij aten), maar wat beteekent
dan het woord schier?
DEYACCABEëR.

schiere aal is de gr8jre aal, die, zoo als elk liefhebber weet, de beste is.J
[De

64. - Baron de Zélandre.
Wie was de
Baron DEZ~~LAXDRE, die, volgens RAHLEXBECK , Wallenstein, dans ses rapports avec la
tour cie Bruxelles, etc., in 1619 Resident der
Aartshertogen ALBERT en ISBBELLA te WeeMO*
nen ‘was ?
86. - BegPjnen en Albigenzen. HUYDECOop M. STOICE, dl. 111. bl. 449, zegt: ,,Ik
meen, dat uit de Historien zou konnen beweezen worden, dat de Beg2jnen , in ‘t begin
zo wel Mans als Vrouwen, zo genoemd zijn
naar de Albigenzen.” Wie heeft lust dit historisch bewijs eens te leveren, of de ongegrondheid van H U Y D E C O P E R S meerring aan
te toonen?
Bt.
PER

br. - De Wilde Kastanjeboom. Een reiziger, voor twee of drie honderd jaar geleden
naar Europa wedergekeerd, had in Amerika
den toen bij ons nop onbekenden wilden kastanjeboom zeer bewonderd, en een stuk twee,
drie vruchten er van op zak gestoken en. . . .
vergeten. Te ParQs gekomen, kwam hij eens
het oude reispak aan te trekken en, zijne kastanjes weêrvindende, bekroop hem de gedachte ze te pooten in den hof van zijn hotel. Men
zag er, het volgende jaar, een’ kastanjeboom
uit opschieten, die groot werd: en het is uit
den hof van dat hotel, het is uit den zak van
dien reiziger en uit die enkele vrucht, dat al
de kastanjeboomen zijn voortgesproten, die
onze steden en onze landen versieren. - Almanach des Bons ConseOlspour 1859,tegenover
Avril. Vrage : Wie was de reiziger ?
J,H.VAYLEXJEP.

88. - H. Thombergens vertalìng van een
geschrift van Sebastiaan Frank en Herberts’
Kort en klaar bewijs met het tegenschrift van
Revius. Volgens TRIGLAND (Kerkel.
Gesch.,
bl. 772), zou de Goudsche predikant HERBOLDUSTHOMBERGEN,
vdór1616hebben ,>getranslateert ende doen drucken een boecxken
ghemaeckt bij SEBASTIAAY FRANCK, geintituleert van het r$cke Christi.” Is dit waar? zoo
ja, dan stel ik er belang in den volledigen
titel van dat boekske te kennen, en te weten
of ook daaruit of van elders blijkt, dat THOMBERGEX
werkelijk de vertaler was. De berigten toch van TRIGLAND zijn niet altijd te
vertrouwen. Hij verhaalt ook (bl. 770), dat
5
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RERBERTS, de ambtgenoot van TROYBERGE~,
een werkje schreef, getiteld: Kort en klaer
bewijs uyt de Aeylige schriftuyr vaa ‘t gevoelen
der gereformeerde Eeeraren, die.... vau sommigen Remonstranten genoemt werden, enz. dat
.T. BEVIUS, toen predikant te Deventer, daartegen een Tegenbericht schreef, en dat HERBERTS >jnoyt raet geweten heeft om dat te beantwoorden.” Dit is echter geheel onjuist;
want in 1617 gaf RERBERTS eene Gflristelijcke
Verdedigingh uit ter weerlegging van REVIUS'
boekje. Kan men mij ook zeggen, wanneer
de eerste uitgave van HERnERTs
Kort en
klaer bewijs het licht zag ? Ik zag die nooit,
wel de tweede en derde van 1616 en 1647.
Verscheen REVIUS' Tegenbericht afzonderlijk
en onder welken titel? Volgens TRIGLASD
zou REVIUS het boekje van HERBERTS
in
1617 Ijmet eeu Tegenbericht” op nieuw hebben doen drukken.
H. C. R.

‘
6 0 . -Jean d’Espngne. In DRESSELHUIS,
!e Waalsche Gemeenten in Zeeland, vind ik
.ermeld, ?lat JEAN D'ESPAGNE in 1621 als
pransch predikant werd toegevoegd aanJEAN
ASISSOX, Fransch predikant te ‘s Gravenlage. Daar nu, in geene der door mij geraadJeegde schrijvers, omtrent JEAX D'ESPAGNE
rermeld staat, dat hij te ‘s Huge als zoodanig
:wam , zoo vraag ik, of het boven vermelde
uist is, en hoe lang hij er dienst gedaan
leeft?
K.J.R.VANHARDERWIJK.

81. - Prent van het turfschìp van Breda.
:k heb met aandacht alle nommers van den
Taderlandschera Atlas, uit de verzameling
ran den Ileer VAN VOORST, bij den Boeklaudelaar F. MULLER dezer dagen verkocht,
lagegaan, en ik kan niet anders dan instemnen met, den lof aan eene zoo rijke en keurige
verzameling
geschonken. Ik zou het wel
renschen , dat alle liefhebbers zoo wel van
SB. -Descendenten van Johan en Gornelia
mze geschiedenis als van onze teeken- en
de Witc. De Heer J. A.SUSAN?IA zegtin zijn graveerkunst
, bijdragen leverden tot dien
levensberigt van wijlen 0. J. TE~I~II~CK, ge- ,i Catalogus, niet om die te verkoopen, maar
plaatst achter de Handelingen derjaarl~ksche
xu de aandacht van deskundigen daarop te
7vest.igen,
Algemeene Vergadering van de Mnatschapp@’
teneindeeene nog kompleter galerij
der Nederlaudsche
Letterkunde te Leyden van van voorstellingen uit onze geschiedenis bij1858, bl. 73, jxlat, eene der zusters van den l3en te brengen. Nu herinner ik mij, dat ik,
Heer TEMUINCK te Parijs gehuwd is ge- 1toen ik als schutter te Breda in garnizoen lag,
weest met eenen DE WITT, afstammeling van 1naar voorstellingen heb gezocht van het bede gebroeders DE WITT; dat twee zonen uit 1 roemde turfschip van Breda. Ik weet niet
dit huwelijk, niet lang geleden, in echt ver- 1 meer of he t toen in eene mij nog bekende roode
eenigd zijn, elk met eene dochter van den portefeuille op het stadhuis, of bij een’ partibekenden staatsman GUIZOT." Nu verzoek ikulier berustte, maar het bekende voorval
ik dat niemand bij de bitdrukking van uf- van den soldaat, die zijnen hals aanbood, om
lloor zijn hoesten zine makkers niet te verstamm-eling van de gebroeders DE WITT meesmuile of gedachtig zij aan dien koopman, die raden, werd daar op eene zeer bijzondere
de brieven van bekendmaking der bevalling wijze voorgesteld. Het was eene zeer slechte
van zijne echtgenoot, met de naamteekening 1houtgravure, zoo als men in die tijden maakzijner firma (M..... & CO.) onderschreef. JO- = 1te, zonder inachtneming van het perspectief
RAN en CORXELIS DE WITT, die zoo veel te 3u met, de namen der hoofdfiguren boven de
zamen brouwden, hadden afkomelingen aan ; hoofden geschreven. Zoo staat eene figuur
beiden gemeen. Een zoon toch van den Raad- 1met eene pluim op het hoofcl op den uitkijk,,
4jn daarboven zoo iets als GraveMouweritsvan
pensionaris JOHANDEWITT, mede JOHAX~~naamd, was getrouwd met WILLEMINA DE Nassouw. Voorts de kommandant van Bre&,ZARICHAVECCHIA ,en de aanvoerder der
WITT, jongste dochter van den Ruwaard CORonderneming, de Heer VAY HERAIJGIÈRE.
NELIS DE WITT ; uit dit huwelijk werden drie
kinderengeboren :l. WENDELEDEWWITT,~~Voor dezen ligt een soldaat geknield, die
gehuwd overleden; ‘2. SOEAN DE WITT, Heer zijnen neus afsnijdt en aan den bevelhebber,
van Heeckendorp, enz. geboren den llden / in tegenwoordigheid van zUne kameraden,
December 1694; en 3. COR?YELIS DE WJTT! , overgeeft. Onder de prent staat een verhaal
geboren den 14den Mei 1696, Burgemeester van de gebeurtenis, en hoewelik mij de woorvan DordreEht. Beide deze zoons gijn ge- . den niet juist meer weet te herinneren, kwam
trouwd en hebben kinderen verwekt. NuL het er op n&r, dat een lansknecht, tengevolge
wordt gevraagd, uit wien dier beide laatst- eener zware verkoudheid,vreezende
zich door
genoemde broeders JOHAN en CORXEIXE het niezen te verraden, op het hagchelijk
(kleinzoons van de beroemde broeders JOHAX oogenblik zijnen neus afsneed. Die prentverbeelding, waarvan mij de voorstelling levenen CORNELIS) die DEWITT afstamt,welke dc
echtgenoot werd van de te Parijs wonende dig bijgebleven is, heb ik sedert slechts eens
teruggezien, en ik hoopte haar in eene zoo
zuster van wijlen den Heer C. J. TEXL/B~IXCK,
rijke verzameling aan te treffen. Onder de
en hoe ?
c/*
prent stond het letterteeken AR. Wie is die
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teekenaar? Is het ernst en eene ware voorstelling van het feit of een vijandig paskwil?
Is een der lezers van den Navorscher in het
bezit van deze prent, en weet hij mij daarover iets naders te berigten ?
SCRUTANDO.

8Z. -Waarde vnn den grondin Amsterdam.
In de Verslagen van de Handelingen van den
Achtb. Raad dezer stad, vindt men bij herhaling aanvragen om afstand van grond,
waarvan één der belangrijkste in den laatsten
tijd geweest is, zoowel van grond als van
wallen, aan den Heer SARPHATI, voor het
Paleis van Nijverheid, waarbij niet onopgemerkt is gebleven, dat daarbij één gedeelte
grond is afgestaan, die op eene zeer doelmatige wijze werd gebruikt.
Kan men mij ook zeggen, in welke verhouding de waarde en pqs dier afgestane gronden staat, met hetgeen in vroeger’ tijd door
de stads.regering
bij het afstaaa van gronden
werd bedongen. Als een voorbeeld van de opbrengst kan strekken, dat den 5den, 6den en
7den Januarij 1646 bij opveiling zijn verkocht, op het toenmaals pas gedempte Nieuwe Waalen Eiland, >j tot Huis-Erven in drie
perken, geteekent met A. B.C., honderd twee
en twintig erve aan besondere burgers, voor
f 475,803.”

Aan beide de waterkanten zijn de langste erven van 120 voet, de breedte doorgaans
224, doch in de straten slechts 17 ook wel
slechts 16 voet breed, de duurste hebben
f 6508 gegolden en het erf op den hoek van de
Kraansbrug, op beide burgwallen uitkomende, niet langer dan 88 voet en 22 voet breed
f 6390. Dooreen zijn die 122 erven voor
f 3900 per erf verkocht.Wat wordt thans voor
afgestane erven bedongen?
W. B.
8s. - Kleur der plantwortels. De kleuren
in de planten hangen af van het opnemen of
terugkaatsen der lichtstralen.Vanwaar
komt
het echter dat in den grond, ook op eene diepte, waar de lichtstralen en zelfs de zonnewarmte niet doordringen, de kleuren in de
wortels der planten bijna even uiteenloopende zijn, als in de deelen der plant boven den
grond ? Vanwaar de witte, de rozenroode en
roode kleur in de radijs, maar niet de gele,
de witte en zwarte in de rammelas, dat maar
eene groote radijs is? Vanwaar de witte
en gele kleur in de raap, zoo na verwant
met de radis, dat het geene zeer gewaagde
stelling schijnt aan te nemen, dat zij eens
eene natuurlijke of kunstmatige hybride is
geweest van de wilde raap, brassica rapa,
met den wilden mosterd, sinapis arvensis?
Vanwaar het wit en rood in den wortel der
beete , het lichter en hooger geel in dien van
onzen gewonen tuinwortel? Vanwaar daaren-

boven, dat in vele dier planten het verschil
/1
van kleuren niet altüd heeft bestaan, want er

is niet altijd witte, roode en donkerroode radijs geweest, en nie-t zelden kan men den tiljd
van het ontstnari der kleuren nagenoegomven. Men kan daarom de vraag niet maar door
l! sen
magtwoord beantwoorden ‘en zeggen, dat
’
verschil ligt in het zaad, hoezeer daarin oni Jgetwijfeld de oorzaak te zoeken is, maar tach
j its uit het zaad der witte radijs, voor korter’
’ ,Of langer’ tijd de roode verkregen. Vanwaar
eindelljk het verschil in kleuren tussoben
boomwortels, die tot eene zeer groote diepte
doordringen, tusschen den grijzen wortel
b. v. van den wsch, den zwarten wortel van de
linde en den .gelen wortel van het verfhout,
Rhue cotinus, of van het quassiehout, quassiu
xmnra, en den rooden van het tam p&hehont ,
Haematoglon
L’ampecGanzum ? Is dit alles niet
log te meer opmerkelijk, daar de plantwortels, die van onzen tuinwortel b. v., bij hunne
3erste ontwikkeling uit het zaad, en als zij
nog boven aan den grond en dus het meest on3er den invloed der lichtstralen zijn, wit zijn ?
Maar vooral, kan men’ zich eene reden denken, waardoor het groen%dat in de boven den
grond wassende deelen der planten, en vooral in bladen en stengels, zoo algemeen verspreid is, hoewel men het zelden in de bloem
der planten ziet, zich ook niet vertoont in de
plantwortels, en dat ook het blaauw daarin
evenmin voorkomt, als tot nu toe in de bloem
der Dahlia, terwil toch die kbur in andere
bloemen lang niet zeldzaam is ?
V.D.S.
64. - Rombout VerMst. Wie kan mij
eenige levensberigten
geven over den beroemdenbeeldhouwer RO~BOUT VERHULST,@mren te Mechelerb 10 April 1624. - Is hij gehuwd geweest? Met wie? Waar? Wanneer
en waar is hij ges torwen P Heeft hij nakomelingen gehad en welke ? IMMERZEEL
zwijgt
er van. - In Nederland kent men van hem
de volgende monumenten : te Amsterdam, voor
M.DE RUYTER en IS. SWEERS;te&lft,
voor
M. H. TROMP; te Middelburg, voor de EVERTSEN; te St. Aagtenkerke, voor THIBAUT, 166%
te Leiden, voor v. D. WERRF.
! H.N.D&V.
68. - Jaartal op m&en. Op de munten
vanBisschop DAVIDVAXBOURGONDI~,
vindt
men het eerst het jaartal 1466. VAN WEBIS,
B. M. p. 268. In den Catalogus mn v. DAYXE,
bl. 307, komt eene munt voor van CastzU en
Leon met het jaart,al mi1 CCCC (1400) ; KOALER, Hist. Huntbel. VL 49. Op Friesche
munten komt het jaartal 1491 in Arabische
letters voor. BOHL., Triersche Munzen, p.108.
In het kabinet van den Heer ESDRE te $msterdam,
was eene Deventer munt, waarop in
Italiaanuche
cifers 1503.
5*
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JOACEIXtt , Mûnzhab. II. 320, geeft als oud
ste munt met een jaartal op eene Keulschl
van 1373.
Volgens het Conversations-Lexicon var
BROCKHAUS,

,

SUppl.

SCHRÖDER,

ZOU&3 dl

oudste Zweeclsche munt, die men kent, val
het jaar 1000 ztin. Daar ik dat werk even,
wel niet bij de hand heb, weet ik niet of zulk;
op de oudheid alleen, of ook op het jaarta
betrekking heeft,
Wie weet aan te wijzen, wanneer zulks il
andere landen of plaatsen begonnen is?
D. te D.
6 6 . - Een oud burgerhuìs te Amsterdam
Op het Bagijnhof te Amsterdam bestaat no:
een huis, dat merkwaardig is als waarschijn
lijk het laatste overblijfsel van den burgerlijken bouwtrant der I5de en 16de eeuw. Hei
heeft een’ vooruitspringenden houten gevel
met hoog dak, en de vensters zijn geheel ouderwetsch. Hoe het van. binnen ingerigt is,
kan ik niet zeggen, maar waarschijnlijk zal
het ook niet veel veranderd zijn, daar het er1
gansch niet sierlijk bitziet. Waarschijnlijk
zal het wel vroeg of pt verdwijnen, om voor
een huis in den tegenwoordigen karakterloozen bouwtrant plaats te maken. Zou er nu
geene gelegenheid zijn, daarvan eene teekening of liever nog een klein model te laten
maken, eer het te laat is en dat op de rariteitenkamer te bewaren? Men heeft toch zoo
weinig juiste afbeeldingen van oude burgerhuizen, en voor schilders en novellisten kan
zo0 iets nuttig zijn.
B.
e r . - Xtopeleberg bzj’ Heemskerk. De
schrijver van den Tegenwoord. Staat van Hol2and,cll.VILI. bl. 212 en 232 verhaalt, dat de
Graven oudtijds ais Heeren van Kennemerland gehuldigd werden, op eenen heuvel bezijden den Heerenweg onder Heemskerk, welke daarvan nog den naam van het Huldtooneel
behouden heeft, waartoe hij zich beroept op
BEVERWIJK, Beschr. van Dordrecht, bl. 106.
Elders vond ik dien heuvel Schepelenberg
genoemd, maar WAGE‘IAAR, die hiervan ook
gewag maakt, noemt hem, en ik geloof teregt,
Xtopeleberg, d. i. berg van de meene werf of
van het geregt. Het woord thingstapel is nog
in dien zin als verhevenheid voor het goding
of de werf bekend. WAGENAAR deelt verder
mede uit de grafelijke rekening van PHILIP
EXGHEBRECIITSZ., dat Hertog JAX vanEraband hier in 1418 gehuldigd werd.
Nu is mijne vraag: heeft dergelijke huldiging hier meermalen plaats gehad, of is dit
het eenige voorbeeld ?Kan men die gewoont,e
op g0eae gronden tot vroegere tijden terugbrengen en daarin eene oude maalstad aanwijzen, en wat weet men meer van dien
merkwaardigen heuvel op te geven ? Waar

schuilt de rekening van
BRECHTSZ?

PHILIP

ENGRE-

B.

68. - Werken van Hadr. Junius. Op bl.
69 sq. der Diatribe in HADRIANI JUNII vitam,
ingenium , familiam, merita literaria ; scrpsit
P.
SCHELTEMA,
Amst. 1836, vindt men de
volgende opgave van werken, quae praeter
enumerata edita ab HADR. JUXIO feruntur:
Epicedia in mortem Caroli V, Ferdinandi
Imperatoris et Erasmi (1).
Satyrae,inter quas Douzae nominantur Braccatus, Gerulus et Manicatus (2).
Annotationes in Plinium (3).
Isocratis Paraenesis ad Demonicum (4).
TheophyEacti Symocatae Medicae QuaestiorEes (5).
Commentarius in utrunaque Xenecam (6).
Haec opera locis allatis edita quidemfeuntur; ea autem typis mandata esse non ad;everare audeo, siquidem certa mihi deficirnt testimonia. - Hierop volgt deze noot:
Lectorem Bonarum Literarum studiosum
mogatum volo, ut, si aliquod horum operum
:xstare typis impressum cognoverit, mecum
; Ienevole
communicet.
Of aan dit verzoek van elders voldaan is,
l 1veet ik niet; m$ zou het aangenaam zijn,
laaromtrent door middel van den Navorscher
ets te vernemen.
Bt.
6 9 . - Amusement philosophique. Wie is
och de auteur van het geestige in den vorm
lens briefs geschreven werkje: Amusement
hilosophique sur le Inngage des bêtes; à la
Yuye, ches A‘JTOIXE VAS DOLE, 1739,kl.S0.?
Vie is Mad...C.,aan welke de brief gerigt is?
let boekske telt 135 bladz. en is verdeeld in.
lrie afdeelingen : 1. De la connoissance des bêes. - 11. De la nécessité d’un languge entre les
êtes. - 111. Du langage des bêtes. - Uit dee laatste afdeeling hier slechts volgende
lroeve eener zamenspraak tusschen twee ekters : ,111 n’y a plus rien ici à manger ; allons
illeurs. Où allez-vous, ma campagne? J e
l’en vais; suivez-moi, venez vite, accourez;
-oici de bonnes choses. - Où etes-vous? Ke voici. -Ne m’entendez-vous pas?-Vous
langez tout, je vous battrai. -Ahi, ahi!
Tous me faites mal.... Qui est-ce qui arrive
i? J’ai peur; gare, gare ! Allarme, allarme!
:achons-nous, sauvons-nous !” - Prof. P.
1'~s LIMBURG BROUWER maaktin z$e Verwandelingen en losse geschriften, bl. 271, van
Lit werkje geene melding.
13’.
(1) VELIUE, Chron. Horn., Lib. V. p. 640.
(2) Cf. VELIUS, I.C. MANICATIfrUgm
HqW?Wt in 8
1 ?dd. Ptiem.J. DOUZAE.
(3) Cf. VELIUS,l. e.
(4) Cf. VELIUS, 1. C. et BWF.ERT.8, Ath. Belg., p.98.
(.5) LINDENIUS, De scriplis medick.
(6) BAILLET, Jugem., torn 11. p. 172, NO. 382.
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00. - Gebruik van erfel2jke titels. Eertijda
was de titulatuur van Hertog, Grauf, Baron,
enz., even als thans nog die van Keiter en
Koning, aan de waardigheid en aan het gezag
gehecht. De zoons van de Hertogen van
Braband, van Gelre, enz. noemde men geen
Hertogen, die van de Graven van Holland,
van Vkaunderen, enz. geen Grawen ; men vergenoegde zich hen met den titel van Jonker
te begroeten. De Hertog, de Graaf was alben de persoon die regeerde, aan wien het
gezag toekwam ; Baron was alleen hU die, òf
eene erfelijke Baronnij bezat, of er eene in
leen hield. Hoe geheel anders thans ! Men
heeft geslachten, waarvan al de zonen en
dochters Bertogen en Hertugiunen,
Graven en
Gravinnen, Baronnen en Baronnessen worden
-genoemd, hoezeer het Hertogdom, de Graafschap of de Baronnij niet bestaat, ja nooit
bestaan heeft, waarnaar zij hunnen naam
voeren. De namen van Hertog, Graaf en
Baron zijn veelal bloote titels, zonder eenige
beteekenis van gezag of waardigheid geworden. Wie kan den juisten tijd opgeven, wanneer dat gebruik is in zwang gekomen, den
tijd, dat niet meer de waardigheid alleen,
maar ook de beleefdheid of gunst de namen’ i
van Hertog, Graaf, Baron deed geven ?
s. s. s.
a..- Jonkheer. Jonkheer noemt men ten
onzent den Edelma? aan wien de titel van
Graaf, Baron, Erfridder of Marquis niet is
toegekend. Welke benaming hebben voor
dien titel andere natiën? Wanneer is dat
Jonkheer bij ons in gebruik geraakt? Ik
spreek hier niet van Jonker, zoo als men
veelal de zoons van adellijke landbezitters
noemde, maar van Jonkheer, een’ titel, die
thans ook aan bejaarde edellieden wordt ges. s. 8.
geven.
P2.- Carel Baron van Boetselaar. Bij welke schrijvers, behalve bij Prof. BOUSCHA [Nederl. Heldendaden te land, dl. 111. bl. %8 en
volg.), kan men berigten vinden omtrent dezen bekenden verdediger van de Willemstad?
Van wien was hij een zoon?
c!/&
,93.-- H. van Dam. H. VAN DAM gaf in
1680 eene Korte Beschrijvinge
van het eylandt
Westvoorn ende de Geschiedenissen van de stadt
Goederede in het licht, welk werkje thans
zeer zeldzaam voorkomt. Wie was hij, en is
er meer van hem bekend ?
t*
14. -Ds. A. Heynsius. H. vA?r DAM geeft,
in zijne Beschrgving van het eiland Westvoorn
en van de stad Goeree, eene lijst van de Gereformeerde predikanten te Goeree, sedert de
Reformatie, en voegt bij elk een vierregelig

rijmpje, Dat bij den elfden predikant luidt
als volgt:
rAa118 BEYNSIUS, boosaerdigh
Tot gekijf en schelden vaerdigh ,
Hedt met ieder twist en strijdt
Doch, Godt dan&, wy zijn hem quyt.”

en daaronder:
PjBegonnen (zijn dienstwerk) den 26 Mei
1658, geduyrende, tot ons leedt wesen, tot
den 20 September 1676.”
Wat weet men meer van dien predikant
REYNSIUS,
die zoo smakelijk door zijn’ tijdgenoot wordt uitgelucht?
t.
IS. - Bilderdijk en Witte van Haemstede.
Wanneer en op welk eene wijze heeft BILDERDIJK het eerst zijn beweren, dat WITTE
VAN HAEMSTEDE een echte zoon van Graaf
FLORIS
is geweest, openlijk bekend gemaakt?
s. ti. s.
PB. - Teisterbant en Bilderdijk. BILDERschin t er behagen in te hebben geschept
zijneafkomstuitdeGraven ~~~TEIS*~ERBAST
te rekenen. Op den titel van zijne in 1806
te Brunszugk uitgekomene Observationes et
emendationes, noemde hij zich GULIELMUY à
TEISTERBANT, dictus BILDERDIJK. Wat iser
van die afkomst? Steunt zij op eenige de
minste waarschijnlijkheid ? Waar kan men
deswege iets vinden? Wanneer komt de familienaam BILDERDIJK het eerst voor?
N. Q. 1.
DIJK

90. - Eene bladzijde uit J. walvis), Beschrijving der stad. Gouda. Het ingevoegde
blad in BRAXDTS Hist. der Reformatie, herinnerde mij iets dergelijks in het werk van
WALVIS. Opde hTaamlqst
der Raden en Vroedschappen, komt op bl. 123 zekere JAS VAN
DAN voor, als in 1691 gestorven. In de weinige exemplaren, die ik van dit werk heb ingezien, was dit blad (bl. 123 en 124) duidelijk,
in plaats van een ander, ingevoegd, zonder
dat echter papier of letter verschilden. Wat
stond er dan op het oorspronkelijk blad te
lezen ? Iemand deelde mij onlangs mede, dat
aanvankelijk bij den naam JAN VAN DAN stond
gedrukt: rrNadat hij (als Secretaris van de
Weeskamer) veel weduwen en weezen door
bedrog geruïneert hadt, en een groote quantiteit geld de weeskamer had ontstolen, is
den 20ste Augustus 1691 gestorven; d’Heer
bekend op hoedanigen manier, waarover onder de burgers veel speculalien
zijn gevallen.”
Men (wie?) zou, bij de uitgave van het werk
(1713), de verwijdering dezer aanteekening
bevolen hebben, om den naam der toenmalige
nakomelingen van 17.4~ DAM niet te schandvlekken. Wie kan over deze geschiedenis
eenig licht, verspreiden, en mededeelen of er
exemplaren van WALVIS’boek
bestaan, waar-

In het oorspronkelijk blad niet voorhetlatere
is verwisseld?
R.

De zondagen, waarop die wandeliqen
plaats hadden, werden Krokjesdag
genaamd.
Deze wandelingen en de naam dier dagen
18.-Verbetering in JoAannis UytenBogaw?s
moeten van eene oude afkomst zijn.VerschilLeven, kerekelzjcke bedien.inghe ende zedighe
lend zcn de gevoelens omtrent den oorsprong
verantwbordingh. Van dit werk van UYTE‘~‘- dezer wandelingen ; men wil dat het eene
BOGAERT
verscheen de eerste uitgave in 1645; Grafelijke vergunning was, en dat even als
in 4O. Waar hij in het 1Ode boek spreekt van aan de Haarle:nmers
een dag tot de vriie
allerlei lasteringen, die, na zijn vertrek uit jagt zoude gegeven zijn, zoo ook dooreen
het vaderland, te zijnen nadeele werden ver- der Graven zou vergund
ziin om vrii in het
u
spreid, verhaalt hij (bl. 199 op het einde en veld te mogen wandelen, en” zich mei de inbl. 200 in het begin) ook het volgende: r)De zameling van het hooi te vermaken; anderen
fabulen , van in ‘s Hertogenbossche ter Misse meenen dat do boeren, die aan de wevers bogheweest te zijn, ende Jesuiten t’mijnen Huy- ter, kaas, melk en eijeren leverden en van
se ghelogeert te hebben ; wilcle men gelooft hen een goed gewin hadden, t,er vergoeding
hebben ; men gin& daermedc om mostaert. daarvan ben altijd in den hooibouw uitnooDe Heere Landt-Rentmeester van Campen,
digden, om zich des zondags op of in het
‘of Overijssel, WITTF., eertijdts Borghemeester
hooiland te komen vermakeqen de hooikrok
aldaer , seyde saocker te weten., dat ick gelt (het graszaad, dat bij het droogen uit het hooi
track van den Coningh van ‘$angien. Dit valt,) te zamen door te spoelen, dat is, op het
seggen nam ick in achtingb , om de aensienewel slagen van den hooibouw te drinken ; ook
lickheyt. des Mans, die ‘t hadde.geseyt, ende
zijn er die meenen, dat deze dagen van eene
was geresolveert naer Cnnzpen hlerom te rey- godsdienstige instelling zouden wezen en van
sen, ende mij aldaer teghen denselven WITTE eene bedevaart naar het graf van ST. EWGELin te stellen, ende hooren wat bewijs hij NUSDUS
afkomstig zijn.
hadde: Maer VOSCU~L, doe Predicant aldaer
Wie kan mij evenwel iets met zekerheid
(die mij dit had aenghedient) badt mij met hiervan zeggen, en tot wanneer die gewoonte
ghevouwen handen sulcx niet te doen, uyt in zwang geweest is?
K. v. S. Ne. 2.
vreese van in ‘s mans onghenade tevallen, om
dat hij vermocht hem groot quaedt te doen.”
88. - Oorsprong aan het woord Suriname.
In de 2de uit.gave van CPTEXBOOAERTS
Hieromtrent vind ik in The Saturday Bagawerk (1646, in 4O.) lees ik hetzelfde (bl. 161),
zine, Vol. XVlII, p. 185, het volgende opgebehoudens kleine veranderingen in de spel- geven :
ling. Doch in mijn exemplaar is een reepje
rITegen het midden van de XVIIde eeuw
papier ingehecht, waarop regel 10 tot 5 v. o. verlijdde KAREL 11 van Engeland den Gonmet dezelfde letter staan gedrukt, met eene verneur
der Barbados, Lord WILLOUGHBY,
opmerkelijke wijziging. In plant,s toch van met alles wat de Nederlanders tusschen de
het laatste gedeelte, lees ik op dit papiertje: Ber6ice en de Corantijn bezaten. De Gr&
,lMaer de Persoon (die mij dit hadt aenghenoemde deze landstreek Surreyham,
ter eere
dient) versocht mij sulckx niet te doen, uvt van den Graaf van Surrg , een’ naam later
vre&e van in ‘s Mans onghenade te vallen”,” veranderd in Suriname.”
enz. Het was dus om den naam van VOSCLIYL
Nn vraag ik : Is de naam Suriname werkete verzwijgen;en het papiertje in mijn exem- lijk van Surreyham afgeleid, of moet men hier
plaar was vroeger blijkbaar over de andere aan eene naamgeving denken, die eene Enregels geplakt, doch is door den tijd losge- gelsche herinnering in de plaats wil stellen,
raakt.
van een’ bestaanden naam, en daartoe overGelijk nu op dit reepje papier wordt gele- eenkomst kiest in klank?
xen,luidt werkelijk de tekst in de3de uit,eave
J.fI,VANLENNEP.
van TJYTEXBOQAËRTS werk (1647, in f”., &hter zijne Kerckel. Hist., bl, 70b).
81. - AJleiding was Canada. In HUBNER%
Waarom die wijziging in de 2de en 3de Algemeen Konstwoordenboek , dl. TI, Tweeden
uitgave? En bestaan er Bde uitgaven, waar- druk, op het woord, wordt de oorsprong der
in de verandering ook in den tekst is opge- benaming Canada opgegeven als volgt;
nomen ?
H. C. R.
,)Als de Spanjaarden by de arme Inwoonders geen schatten vonden, noemden zy het
99. - De Krokjesdag. In vroegere jaren Land daarom Cabo de Nada, dat is, ?& Voorbestond de gewoonte bij de wevers en andere gebergte van Niets.”
lieden uit den min vermogenden burgerstand
JOHX TIMBS, echter, de schrijver van nings
te Haarlem, om twee of drie achtereenvol- 9zot genera& Xnown (New Edition, hndoa,
gende zondagen over Hloemendaal naar de DAYIDBOGUE, Fleet Street, MDCCCLVII), p.47,
Hlaauwe Trappen, de Zandpoort, Velzen en verhaalt de zaak anders. Hij zegt:
>>Sir JORZT BARROW leidt den naam canada
zelfs naar de Beverwijk te wandelen.
”

.

”
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op de volgende w&e af. Toen de Portugezen, onder cJASPARCOSTEREAL,~~~~~~~OO~
het eerst de groots rivier St. Laurens opvoeren, verkeerden zij in de meening , dat deze
de groote zeestraat was, naar welke ziJ zochten, en door welke men een’ doorgang zoude
kunnen vinden naar de Indische zee. Maar,
toen zij aan het punt gekomen waren, waar
ze duideliik bespeuren konden, dat hunne
zeestraat maar een0 rivier was, riepen zij ,
met den nadruk van te leur gestelde verwachtingen, herhaaldelijk uit: Ca nada ( N Hier
is nietsl”) - woorden, door de inboorlingen
in ‘t geheugen behouden en herhaald, toen zij
in 1534 Europeanen zagen aankomen: welke
laatsten niet anders konden denken, dan dat
het woord, hetgeen zij zoo dikwijls hoorden
gebrniken , den naam moest beteekenen vau
het land.”
Wie heeft nu getijk, HUBNER of BARROW?
J.H.VANLENNEP.
83.- Daniel van de Poel. Ridder DAMEL
VANDEPOEL, zoon van WILLEM IVenvan
AALTJE
VAX DER YERWE, geboren te Geer-

truidenberg en in 1408 in een gevecht gesneuveld.
Wie kan mij een en ander mededeelen van
bovengenoemde, en mij zijn wapen opgeven
en met wien hij gehuwd is geweest, en of hij
kinderen heeft nagelaten, en zoo ja, of ook
daar iets van bekend is ?
K. v. 8. No. 2.
8 3 . - Anonyme werken. Dezelfde vraag,
VIJL bl. 258, Vr. 291 gedaan, geldt ook voor
deze.
Debora en Barak, of de waare vrienden van
hun vaderland. Antw. 1789.
Onpart$dìge Raadgevinge tot eensgezindh. en
moderatie, van BATAVUS , aan alle waare liefhebberen des vaderl. Utr. bij B. WILD, 177%
Abbera Cadabbera. Alles verward. Zgnde
een uitm. vertoog, waarin op een zeer klaare en
duidelijk overtuig. wijze met een grote omslag
van woorden eigentl2jk niets gezegd word, enz.
Alles uit het oorspr. Z’aìtiaansch van den Heere
OUTOUROUTOU
na eenige onechte handschriften
slaafachtig vertaald door JORIS SPILLEBEEX.
Gedrukt te Limburg, Anno. . . .
Veldtogt van den Gen. BRUNE, in de Bataafsehe Republ., in het jaar 1799. Beschreeven
door een officier van zijn état-major. Uit het
Pransch. Haarl. 1801.
Les Prussiens dénoncés a 1’Eorope; par une
Sociéféde l’émoins et Victimes de leur invusion
dans la Province de Hollande. Paris, 1739.
Wie vertaalde dit werkje onder den titel
van De Pruisschen aangeklaagd voor de vierschaar van Europa. Parijs, 1789.
Nederland in ‘t miniatuocr. Haarlem, bij A.
kOCKSEk3,PZ,~8~kí.

MO.

8 4 . - Baron van Delen. Wie is de schrijver van onderstaand werkje, en waar is een
omstandig berigt van den aan den Heer VAX
DELEN beganen moord te vinden P
Die über den am hochwolgebohrnen Herrn
Herrn Baron vox DELEX, beider Rechten Doctor, verubtew abscheulichen Mord klagende, u n d
urn Rache schreiende Gerechtigkeìt. &tìt poetischer Peder entworfen, und von dessen Frats
GemaJdin, Freifrauen VOS I)ELEX , gebohrnen
vox BRACICEL, wie auch noch lebenden FrauMutter, Preyfrauen VOS DELEN, gebohrnen
VON CRO?TSTROJI, zur schleunigen Beforderung
der Jusiiz , und zur Bezeugung , ìhres gerechten
Schmerzexs,
zum Druck befördert. 2773.
MO.
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Sterfhuis gebruiken (11. bl. 24 ; vgl. bl. 371,
Bijbl. 1853, bl. xiii, cix, cxxvi; 1355, bl.
xviii;VIII. bl. 363). Ter aanvulling der verschillende teekenen, welke op verschillende
plaatsen in gebruik zijn, ter aanduiding dat
er een lijk in huis is, kan ik mededeelen, dat
zulks ook in Roermonde het gebruik is bij de
Roomschgezinden, door het plaatsen van eene
plank voor het sterfhuis, waarop geschilderd is een doodshoofd met gekruiste beenderen, met het opschrift Memento mori en daaronder de woorden Bid voor de ziel van zaliger,
en schijnt dan de naam en ouderdom met
krijt ingevuld te worden. Op sommige dezer
planken staat ook wel, Wat gij nu zijt , was ilc
voor dezen, wat ik nu ben, zult gej eens wezen.
Deze plank (geplaatst tegen den post der deur,
die, gedurende de dagen dat het lijk in huis is,
openstaat, ten einde een ieder binnen kan
gaan, die voor de rust der ziel van den overledene bij het lijk wil bidden) rust opeen
vierkant houten bankje.
K. v. S. No. 2.
Sferfhuisgebruìken.In
de Streek, eene reeks
van 7 welvarende dorpen tusschen Hoorn en
Enkituizen, geeft men het aanwezen van een
lijk in eene woning te kennen, de Roomschgezinden, die aldaar zeer talrijk zijn en zulk3
door ui terlijke teekenen aan hunne woningen
doen kennen, door een zwart geverwd houten kruis tusschen de stoepsteenen te planten,
en deprotestanten,
door een breed zwart lint
aan den bovendorpel derdeurkozijnen
te hangen.
c. w. B.
Laatste wilsbeschikking van Piet Hein (IV.
bl. 294, Vr. CXLIX, vgl. V. bl. 170, VII.
bl. 333).Welligt
heeft de naamsovereenkomst
van het geslacht PITHAN of PITHAHN met dat
van PIET HEIN aanleiding gegeven tot de

dwaling, waarin de Nassauers ztn vervallen,
Tot eerstgenoemd - als ik wel heb, uit
1Xtschland herkomstig - geslacht, behoordeo. a. FREDKIK PITHAS, in de Geslachtl.van
ALEXDORP, h?idcler, Gouverneur vm Gulik en
Sergeant Majoor Generaal genoemd.
MO.

ook een meer afgesleten lettersoort is gebruikt. Blijkbaar is bij mij het verbeterblad
er uitgenomen, en op het resterende strookje
het paskwilblad vastgehecht.
Er bestaan dus meer verschillende drukken van het paskwilblad, dan twee. De geschiedenis van dat blad is mij echter, door de
gegevene verklaring, toch nog niet volkomen
Samuel van de Putte (V. bl, 38,Vr. XXXV, duidelijk geworden. Of LETDEKKER het gevgl. VL bl. 113, 1’75; VII. bl. 141, VIII. bl, kend heeft is niet zeker. In zijne Eere van de
328). Op bl. 328 en 329 van den vorigen Kation. Syn. v. Dor&. voorgestaan tegen de
jaargmg, geeft LABOKAXTER
eenige huwe- beschuldingen van G. BRAZTDT, (dl. I. bl. 534))
lijksopgaven van leden van dit geslacht, bespreekt hij deze plaats: r)Dat men een dooswaartoe wel denkelijk de Vice-Admiraalvan ken” - zoo schrijft hij -. onwel toegepakt....
Zeeland, KAREL YANDEPGTTE, zalbohoord aan de president of aan de synode toesond....
hebben, ten minste deze was ook van Vlis- met nog andere grollen, seer schamper daarsingen afkomstig. Het jniste jaar van zijne bij, sonden wy niet weten, ten ware het
geboorte is mij echter onbekend, alzoo ook BRAND uit de ongedrukte notulen en brieven
de naam van zijne ouders. Zou LABORANTER
van SAPXA vertelde.” Daar hij hierbij bl.419
of’ eenig ander Navorscher mij een en ander aanhaalt, zou men vermoeden, dat hij alleen
niet kunnen mededeelen ?
c. P.
het verbeterblad heeft gekend. Doch hij laat
er ook weder dadelijk op volgen : r>maar dat
Pseudo- Lqfredencn(V.bl. 2OO,Vr.CXXV,
was soo min kunst te doen, als Pasquillen op
vgl. bl. 266, 342; VI. bl. 21, 45,314; VII. te stellen, en die met BRAXD weer levendig te
bl. 172; VIII. bl. 8,329 en 1X. bl. 7). Mijn maken.” Ziet dit op het spotvers?
goed vertrouwen op den Index van het hierIn hoeverre de verwijdering van het pasboven bl. 329 a. vermelde bundeltje, heeft kwilblad een gevolg is geweest van een vermij drie kleine stukjes over het hoofd doen bod der regering, durf ik niet beslissen.
zien, welke er niet worden opgegeven en Maar onmogelijk is het zeker niet. Eene zede laatste bladzijden van het werkje beslaan. kere boekencensuur bestond er toch werkeHet onderzoek naar het aantal bladzijden lijk. Werd TAL'RINUS' geschrift over de onhad mij op de fout van den Index opmerk- derlinge verdraagzaamheid niet te Amsterdam
zaam moeten maken, - fateor.
verboden ? En was ditzelfde niet het geval
De lezer ontvangt thans het achterstallige. met vele pamfletten en dusgenaamde pasDe stukjes hebben tot algemeen opschrift: kwillen , welke in die dagen in het licht verMantissa Itali cujusdwm Authoris; de afzon- schenen ?
derlijke titels zijn:
Maar ik vraag : is er geen origineel exemOratio funebris in gallum, TJ~esscclae mulieris. plaar van het schimpdicht meer te vinden?
Oratio funebris in felem, FLORAE viduae.
Het werd zeker op een blad in plano gedrukt
Oratio funebris in canem LEOXTEUN.
om gemakkelijk verspreid en aangeslagen te
De Nuvorscher heeft deze Orationes nog kunnen worden, gelijk werkelijk geschiedde
nergens vermeld; ik twijfeldus geenszins aan aan de deuren der synodale vergaderplaats.
eens welwillende opname daarvan.
Bi.
Met hetzelfde doel gaf men in die dagen meer
paskwillen uit, in denzelfden vorm. Bekend
Eene bladzzj’de uit Brandts Jlistorie der Re- is SLATIUS' Postbode aan de schuurpredikers.
formatie (VI. bl. 10, Vr. 9 ; vgl. bl. 184, %84 : BRAXDT heeft waarschijnlijk zulk een oorVIII. bl. 364). Mijn exemplaar verschilt we- spronkelijk stuk in zijn bezit gehad.
der van de beide exemplaren, die de Heer
En wie is dan de steller van het schimpPROES
met elkander vergeleken heeft.De let- dicht? Werd het misschien bij de eerste vert.ers H. K. enz. zijn bij mij zwaar en duideH. C. B.
spreiding reeds verboden ?
lik gedrukt. Ik lees op bl. 419: icII)CXIX
en knapen, maar daarentegen ook: tegenllielJVapens vall Belgische steden (IJI. bl. 74,Vr.
den, binnelandtsche enz., volgens exemplaar n. 93; vgl. bl. %15 en 377). Het wapen van de
Op bl. 420 heb ik: troefspl blaederen ; verder stad Hasselt wordt Vide jaargang bl. 215 belees ik volgens 0. alleen eenig, de overige le- schreven : >jAu 1 burelé d’or et de gueules de
zingen komen met a overeen. Wat de kantdix pieces (qui sont les armes du comt6 de
teekening op bl. 420 betreft, deze komt bij Looz) au 2 d’argent & la branche de chene
m$ geheel met a overeen, alleen lees ik Ja- feuillée dc sinople en pal.” - Dat chêne, eik,
nuar. Ten slotte doe ik opmerken, dat in mijn moet zijn noisetier, avelinier, hazelaar.-lHAw
exemplaar het blad met het bekende schimp- TELIUS , die in 1663 te Leuven eene beschrijdicht van veel grover papier is dan de an- ving dier stad (Hasseletiunk sive ejusdem opdere bladen van dit deel, en voor het zetten pidi descriptie) uiigaf, zegt p. 2: ,jvera verbt
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Hasselt derivatio Rb Husselaar,
id est corylo,
arbuscula aveIlanarum ferace. - - - Et
quo res illa ad posteros transiret, vicus Hasselt fere ab incunabulis pro insignibus sive
communitatis tessera, praetulit arbusculam
corylum, uti &aseyckane’ quercum , Bering2enses ureum.”
Een tak der familie VAN HASSELT voert
dan ook tot wapen, goud met een’ hazelaar
van groen, welke boom door, sommigen wel
eens voor ean’ lindeboom wordt gehouden,
zoo dat die tak soms door eenige genealogisten door de benaming à %%a wordt onderscheiden. Zie o.a. A. FAR.YE, Gesckder Kölnìschen, Julichschen etc. Geschlechter. (Köln
und Bonn, 1848). En vergelijk r)Naemen ende waepenen van die Heeren Canzelers, ordinaris- en extra-ordinaris Raaden in den
Hove des Furstendumbs Gelre, enz.” (1744)
Zoo zegt Prof. A.F. POTT (Die Personennamen.
ins6esonLEere die liamálíennamen
und ihre Enstehungsarten, u. s. w. Leipzig, 1853, S.281)
dat de familienamen HASSELQUJST (puist.
zweig, tak) en HASSELGREEN
afkomstig zijn
wvon Hussel, coudrier, noisettier.”
C.&A.
Joachim Ambert (VL bl. 127, Vr. 176 ; vgl,
VII. bl. 17; VIII. bl. 329). In het te Parij
in 1856 verschenen werk vau dezen geestigen
en talentvollen schrijver: Soldat. Etudes morales sur la carrière des armes, noemt hij zich
nog kolonel. Van zijne h’ssais en faveur de
2’al*mee, gedrukt in 1839, verscheen in het
volgende jaar eene tweede uitgave, kort na
zijne terugkomst uit Amerika. Zie over hem
den Militairen Spectator, dl. 9, le serie, bl. 92 en
over zijn’ vader,den GeneraalBaron~oI~~~~T,
Majoor K.
het gemelde werk : Soldat.
Van der Kemp en van Brussel (VL bl. 269,
Vr. 440 ; vgl. VII. bl. 57 en 117). T. a. p.
staat: >lVan hem (VAN DERXEMLIP)~~~~~~~
licht :
Lierzang, enz.
Aanmerkingen op de verklaring der Unie van
Utrecht, door &%fr. P . PAULUS, in X Brieven.
Leyden, 1781,3 stukken, 8’.
Het eerste stuk nu, bestaat uit drie Brieven aen een Heer van Regeering,geschreven door
E. H. J.
Het tweede stuk bevat twee Brieven (den
vierden en vijfden), aan een Heer van Regeering, geschreven door FR.ADR.VAN DERKEMP,
V. D. .&L? Leyden , 1781.
Onder welken titel en in welk jaar zijn nu
de overige Brieven uitgegeven?
MO.
Robinson Crueoe (VL bl. 369, Vr. 576 ; vgl.
VIL bl. 176). Eene korte beschrijving van
ALEXANDER
SELKIRKS
lotgevallen, vindt
meninCq3tainwOODES

Dl. 1X.

ROGERS(nietROGINS)

Voyage round the World, Vol. VL van Xha
mrld displayed, enz. Lond. 1760, terwijl
mede van hem gewag gemaakt wordt in &
voyage lo theSouthSea etc. by C~~.EDW.COORE, Lond. 1712, en een in . ...? onder den titel van j)Seoll,” verschenen roman zijnen geheelen levensloop bevat,
MO.
Changuion (VI. bl., Vr. 593; vgl. VII.
bl. 177). Kan het volgende E. B. ook nog
van dienst zijn ?
Mr. PAULUS

CHANGUION, SeCretariS

eerst

8.

MARINKJSCHANGUION,~~~.~~

te Vlissingen, daarna l;e MiddeZburg, was gehuwd met JOHANNA RARIA DE BEAUFORT,geb.
1741, dochter van Mr. JAN DEBEAUFORT;
hadden 8 kinderen,
1. PIETERJOHANCHAFGUION,
geb. teVZissìngen 23 Sept. 1763, tr. Oct. 1789 IEISABETH
SUSAXNA MEIJNERS, bij welke eene dochter
PAULIXA MARIAHEXRIETTE
CHANGUION, geb.
8 Sept. 1790.
2. JOHANNAADRIANÁ CRAXGUION, geb. te
Vlissingen 10 Oct. 1768, tr. te Middelburg
~~%,OTTOWILLEMBERG teAmsterdam,weduwnaarvan N.GOLLVANFRANKENSTEIJN.
3. A?INE FERDINANDA CIIASGUION,~~~.%
April 1770.
4. Eene dochter, geb. 24 Aug. 1772.
5. PAUL ISAAC CHANGUION, geb.28Aprll
1774.
6. PHOENIX JACOB CHASGUIOX, geb. 23
Junij 1775, over]. 30 Junij 1777.
7. Eene dochter, geb. 12 Junij enoverl. 23
Junij 1777.
ADRIAAN

Middciburg

10 Fobr. 1779.

Cl,*

Jacob van Maerlant , eega Zuid-Brabander
(VII. bl. 264, Vr. 333 ; vgl. bl. 379). Zie ook
BeZgisch Museum, 11. bl. 438-464.
MO 0
Drie oude bokalen of bekers(VI1.
bl. 41,Vr.
80; vgl. bl. 218 enVII1. bl. 14,75). Het doet
mij genoegen, dat de Heer J. H.PEETSOLD
mijn berigt omtrent de bezitstervan den gouden kop, aan CORNELIS DE WITT vereerd, tegen de bewering van B. J. A. M. verdedigd
heeft. Ik zou thans daar nog bij kunnen voegen, dat Mevrouw de Wed. HOOG, geb. DE
wITT, de vriendelijkheid had, mij dezen kop
ter bezigtiging aan te bieden. Genoemde
Mevr. HOOG is ook in het bezit van een exemplaar in goud van den gedenkpenning op het
ombrengen der DE WITTEN geslagen, bekend
onder den naam van de baestelijke zuoede.
Eene afbeelding van dien penning komt voor
op bl. 24 en 25 van het 2de deel van ‘t Swart
Yooneel-Gord@
opgescliore:a VOOY de Gebr. c.
en J. DE WTT. Op bl. 25 van het eerste deel
van dit werkje vindt men de inscriptie,voorkomende in het deksel van voornoemden gou.
6
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gouden kop, welke inscriptie ook gevonder
WOI& op bl. 167 VMI LOOSJES’werk,getiteld
Johan de KW. Tegenover bl. 166 van di
werk, treft men ook aan een afbeeldsel var
het emailleersel rondom den beker staande
en op bladz. 80 is de geheele kop in het kleir
afgebeeld.
K.J.R.VANEARDERWIJK.
Opvordeting van e=Iijk [VIII. bl. 65, Vr
75; vgl. bl. 174, 272, 333 en 371). Tereg,
merkt de Heer G. P. ROOS aan, dat deze zonderlinge regtsquestie van denHeer MXEYZER
beter in eenig juridiek Tijdschrift te pa:
komt dan in den Navorsder.
Na al hetgeen echter reeds daarover geschreven is, komt het mij niet overbodig
voor, nog het volgende er bij te voegen.
Voor zoo verre mij bewust is, bestaat er
in de Verordeningen voor hetisraëlitisch Kerkgenootschap, hier te lande, geene enkele bepaling, welke aan een Israëlitisch Kerkbestuur
het regt geeft, over het lijk van eenen geloofsgenoot , om het op eene zijner begraafplaatsen ter aarde te bestellen, te beschikken. Deze beschikking blijft geheel en al aan
den wil des overledenen of aan dien zijner
naaste bloedverwanten. Veel minder kan
dus zoo iets plaats hebben betreffende het
lijk van iemand, die zijne godsdienst heeft
verzaakt.
De Kerkbesturen vorderen alleen het lijk
van eenen Israëliet op, in het geval dat b. v.
een drenkeling of vondeling bq vergissing op
de algemeene burgerlijke begraafplaats zal
worden of reeds is ter aarde besteld ; en de
gemeentebesturen zijn altijd bereid op dusdanig verzoek gunstig te beschikken.
M.
Mìlkaton (VID. bl. 67, Vr. 87; vgl. bl. 176
en 210). In het laatste der, twee op bl. 176
van den vorigen jaargang geplaatste antwoorden wordt onderaan gezegd: De oude
Spaansche naam der perziken is,volgens XENNICH , ElmeZocoton, waarvan de oorsprong te
zoeken is in de Spaansche benaming melocoton,
die hetzelfde beteekent als malum cotoneum,
eene met zachte wol bekleede vrucht.
Ik geloof, dat dit de eenige gezonde uitlegging van dien naam is, die welligt later, door
dezen of genen horticulturist gebruikt is, om,
onder den naam van melcotons, de wollige
perziken van de gladde te onderscheiden, zoo
als later de Franschen, door de namen van
pêches en pavies aan de wollige vrucht te geven, die ook van de gladde vrucht gescheiden
hebben, die zij nectarines en brugnons noemen.
Alleen de eerste syllabe el van het Spaansche woord elmelocoton is daardoor niet opgehelderd. Nu vermoed ik dat, daar geheel
zuidelijk Spanje, en vooral de Vega of tuin
van Spanje, - Bre~~ada en Andaluzië, - zo0

lang in het bezit der Mooren is geweest, dit
woord van de Arabieren of Mooren herkomstig is, maar dat in allen gevalle de eerste
letteroreen e2 niets anders is dan het Arabische l%woord, dat wij vertalen door de, maar
dat de Spaansche taal behouden heeft.
Men behoeft toch, in onze dagen, geen
orientalist te zijn, om te weten, dat, even als
het Arabische woord, dat wij Alkoran schrijven, niets anders beteekent dan de Koran,
zoo ook in andere woorden van die taal de
lettergreep el van het woord, meermalen
door de vertaald wordt en ons bepalend lidwoord vervangt, onder anderen in de woorden El-achr, Et-achoura, enz. (Zie F. w. CONRAD, Reizen naar de landengte van Suez, Egypte
en Surië. 4de afl. bl. 231 .I
Elmelocoton zou dus eigenlik geschreven
behooren te worden El-metocoton, en dan beteekenen de zachtwollige vrucht, nagenoeg
overeenkomende met de Latijnsche
woorden
malum cotoneum, en waarschijnlijk acht ik
het, dat het oudtijds ook dus geschreven is
geweest, maar dat men later, gemakshalve,
het afscheidingsteeken heeft weggelaten. Die
vrucht nu was bepaald geene andere dan
le perzik, want voor deze alleen hebben de
spaansche
en ook de Fransche pomologen in
latere eeuwen den naam melcotou, hoezeer nu
sens in milcoton, eo ook wel eens in merlicoton
verbasterd, behouden.
Maar he geen eens, frui tkundig , een geslachtnaam was, waaronder vele wollige perLiksoorten begrepen werden, is, in Frankrej’k
althans, geëindigd met een soortnaam te
worden, die alleen nog maar als synoniem op
len catalogus der Fransche perziken voorkomt: de naam melcoton wordt daarin nu
neer bijzonder toegepast op de grootste der
wollige perziken, wier zuidelijke herkomst
‘eeds daaruit blijkt, dat zij zelfs te Parijs de
leetste expositie vordert, de Pavie de pomJone, die ook bekend is onder den naam van
30s melcoton. Zie Le bon Jardinier. Atmazach pour l’année 1824, en Le Jardin Fruitier
de Noisetfe, pl. 24. Beide deze werken hebben bij vruchtkundigen
eene Europesche bekendheid.
Als nu het Arabische lidwoordje el in de
Spaansche taal niet alleen het burgerregt
heeft gekregen, maar onveranderd aan het
Spaansche of Spaansch-Latijnsche woord
nelocoton gekoppeld is, is het dan zoo ongerijmd aan te nemen, dat, daar ons vader.and reeds zeer vroeg met Spanje in aanraring is gekomen, ‘t welk in de XVde eeuw
tan het hoofd stond van de Europesche beschving, datzelfde, in de Spaansche taal
gedomesticeerde
woordeke el zich ook in
mze taal heeft ingedrongen, en dat het ook
Cj ons in vele plaatsnamen het lidwoordje
le heeft vervangen ?
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Hoe. vele menschen gebruiken niet, bi;
voorkeur zelfs, vreemde woorden, ook dan ah
zij die niet verstaan, oordeelende
zich daar.
door een voorkomen van geleerdheid te geven. Ik beroep mij, ten bewijze daarvan, 01
de uit het Latijn vaak jammerlijk verbasterde woorden, die men in onze taal gewoon
was geworden stadhuiswoorden te noemen.
Ook dit zou dus eene bijdrage kunnen Z$I.
ter beantwoording van de vraag, voorgesteld
VIII. bl. 179. De syllabe el v66r plaatsnamen zou kunnen herkomstig zijn van hel
Arabische, later ook Spnansche lidwoordje
. el, haar dan zou de naam van Elburg, oorspronkelijk niet zijn de Elburg, maar de Burg,
iets dat mij niet onwaarschijnl$k
voorkomt,
tenzij het tegendeel bewijsbaar is.
Ik wil echter deze naarnsafleiding VOOI
niets meer doen doorgaan dan voor eene gissing, waarvan ik vertrouw de waarschijnlijkheid te hebben bewezen. Ik wil niet beweren
dat het op alle plaatsnamen zou toepasselijk
zijn, die de lettergreep el v66r aan het woord
hebben, zoo als die voorkomen in Nav. VIII.
bl. 161, Vr. 179, hoezeer ik het daar voor
waarschijnlijk houde, maar althans niet op
woorden, die met elle of els zijn te zamen gesteld, dus ook niet op Ellekom, daar dit Ellekom, niet El-kom moet geschreven worden ;
zoo ook niet op Ellemeet, dat wel van elìemaat
kon verbasterd zijn, enz. en nog minder op
Els-hout, Ela-huizen, enz. (Nuv. VIII. bl.
2741. alle woorden, die mii voorkomen niet
&&ddellijk in de Vraag begrepen te zijn. Ik
benaal miine bewering: alleen daartoe. dat
v66r vele onzer plaatsbenamingen de leitergreep el kan zijn afgeleid van het Spaansche
en ook Arabische lidwoord el, en voor ons
lidWoord de zijn in plaats getreden.
Wat betreft de beteekenis van het woord
milkaton in België, waarvan sprake is in .ïVuv.
MII. bl. 210, met de meening, dat daardoor
ZOU worden verstaan dewilde
perzik,uiteenen
pit gesproten en ongeënt, die in België marketons of merkatons heeten, kan ik mij niet vereenigen, omdat het mij waarschijnliker voorkomt, dat de woorden marketons en merkatons
verbasteringen zijn van het Fransche woord
marcotte voor inlegger. Ook deze geeft, even
als de zaailing, een’ ongeënten boom, en meermalen wordt in Fransche werken over hortikultuur het inleggen van perzikboomen voor
goede soorten aanbevolen, omdat men gelooft
dat die boomen minder onderhevig zijn aan
het gommen dan de perzik, die op abrikoos
of pruim geënt $3.
V. D. S.
Y

[Wij twijfelen niet, of onze lezers zullen met belang.&&ng de mededeelingen van V. D. S., aangaande Jz?&
katon, vernemen; maar wij gelooven niet, dat zijn gevoelen omtrent el hun aannemelijk zal voorkomen. Het
Spaansch heeft wel ,verscheidene woorden, welker eerste
syllabe al het arablsche artikel is; doch dat z$n gcene
spaansche woorden, waar men het arabische artlkel v6ór

gezet heeft, maar arabische woorden, die men met het
artikel. dat in die taal. zoo als in alle semitische talen.
aan het subst. vastgehecht wordt, heeft overgenomen.
Wat betreft het artikel el, de Spanjaarden hebben dit niet
aan de Arabieren te danken. YooÏeerst toch gaan noch
het lidwoord, noch andere demonstrative woorden ooit
uit de eene taal in de andere over. Ten anderenzon het
zeer vreemd zijn, dat het Spaansch, eene taal, die verbuiging heeft, zijn lidwoord aan eene taal zou hebben ontleend, die geene verbuiging kent. EindelQk het Spaansch
is een taal, bit het Latijn ontstaan. Dit reeds doet vermoeden, dat z$n lidwaord. van 1atiJnachen wrsprong is.
En dit vermoeden wordt tot zekerheid, wanneer wU de
verschillende vormen, die het aanneemt, enkelv. mannel.
el, vrouwel. la, meerv. marmel. los, vrouwel. las, vergelijken met die, welke het in de andere romaansche talen
heeft, Portugeesch: o , a , os , as; Italiinsoh : il of Zo,
la, gli, Ze ; Fransch: Ze, la les, Zes. Men ziet clan duidelijk, dat in al die talen het lidwoord niets anders is dan het
Latijnsche pronomen ille. -El in Nederlandsche plaatanamen kan onmogelijk het, arabische of spaansche lidwoord @jn, of het moest wezen in den naak van de eene
of andere buitenplaats, in de XVIdeeeuw of later door
eenen Spanjaard-aangelegd. Maar dan moet. ook de geheele naam Spaansch zijn. Namen, welker eene deel een
nedcrlandsch, en welker ander deel een vreemd woord
is, hebben wij onder de namen onzer steden en dorpen
niet. Maar al hadden wij ze ook in menigte, die uit een
nederlandsch en een vreemd substantivum zamengesteld
waren, dan konden wij nog geene zamenstelling hebben uit
een vreemd lidwoord en een nederlsndsch zelfst. naamwoord. El burg (gesteld dat el het spaansche artikel is) is
even onmogelijk als Le dorp en La stad. Bovendien zijn de
meeste onzer steden en dorpen ontstaan in eenen tgd toen
nog niemand hier te lande Spaan& of Arabisch kende.]

Jozef Gramma~e (VIII. bl. 97,Vr. 98; vgl.
bl. 211 en 371). of J. B. GRAMAYE langen t$
in Groningerland zin verblijf heeft gehouden,
kan ik niet mededeelen;
het onderstaande is
het eenige wat ik van JOH.BAPTIETQILBXMAYE heb kunnen vinden.
Hij was Pauslijke Protonotaris, Proost
van Arnhem en Aartsdiaken van Utrecht, te
Antwerpen, uit een goslacht uit Gelderland
herkomstig, geboren. Na zijne letteroefeningen te Leuven te hebben verrigt, werd &
Historieschtijver
van Nederland, en deed
eene reize naar Duitschland en Italië. Op z&
nen weg naar Spuyue werd hij door zeeroovers van Algiers gevangen en in Afrika opgebragt , waardoor hij gelegenheid kreeg,
vele landen te bezien, welke hij ook heeft
beschreven. Na zjjne terugkomst in de Nederlanden, deed hij eene reis naar Moravië 8~
Silezië, alwaar hem het opzigt over het Collegie is toevertrouwd geworden. Op zijne terugreis naar Nederland werd hij te Lubeck,
in ‘t jaar 1635, ziek, en stierf aldaar. .Zi;ine
schriften zijn : Historìa Brabantiae ; Antiq&
tates Ducutus Brabantine ; Antiquitates Ff&driae; Namurcum ; Africa Illustrata, enz.
(Dit kan gvenwelniet de door Mo. bedoel&
J. B. aaAxAxxzijn,daar
doorhem, in deVraag
ZZ, op den Omslag van No. 9, wordt melding
gemaakt van een ‘open’.&ief, opgesteld iñ
GroGngen den 26sten JL&J 1684.)
K. v. 5. No. 2.
6*
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JonkleeF

Jacob Duym (VIII. bl. 132, Vr.

158; vgl. bl. 237 en 372). De Heer c. KRAYM

geeft weleen kort, maargeenafdoendantwoord. Dat JACOBDUIM wordtgezegd Joakheer en Hopman onder Prins WILLEM 1 te

zijn geweest, bewijst nieto voor de regtmatigheid van het geven van den titel van Jonkheer
aan~~~~in meergevorderden leeftijd. In den
militairen stand geeft men wel eens, of gaf
men weleer den titel van Jonker aan jeugdige

personen, die men ook wel cadet noemde.
Maar die benaming hield op zoodra men luitenant werd. - De vraag blijft: vanwaar de
titulatuur van Jonkheer, aan DUYM in later’
leeftijd, toen hijgeen militairmeerwas,gegeven? Of behoorde hij tot den adel? Als zoodanig kwam mij dat geslacht nooit voor, Of
werd hem dien titel alleen par courtoisie,
waarvan meer voorbeelden zijn, gegeven?De Heer . . ELSEVIER zal het best in staat
zijn

dit

tebeslissen.

c/*

El inplaatsnamen (VIII. bl. 161, Vr. 179 ;
vgl. bl. 274). Men zie hierover ook het antwoordopVIII.VP.87, bl. 42 volg. van dezen
Jaargang.
Prins van Hessen-Philipsthal (VHI. bl.
162, Vr. 192: vgl. bl. 277). Kan de bedoelde
persoon ook zijn die Prins van HESSEY-PHILIPSTAL,
die volgens het *Vederl. Geslacht-,
Stam- en Wapenu. ,uitgegeveadoor~~c.~o~
(ISte deel, gen. VAX DEX BOETSELAAR)ge-

trouwd was met de eenige dochter van den
Graaf VAX STIRUM envan ELISABETH PHILIPPA VAX DEX BOETSELAAR, dochter
den Baron ~~~~~,Heervaa Nieveen?

van
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Czaar Peter en onze drukkerijen (VIII.bl.
225, Vr. 262; vgl. 1X. bl. 13). Ten opzigte
van de uitgave in het Nederduitsch en RussischoplastvanCzaarPETRRI,leestmenin
SCHELTENA, Rusland en de Nederlanden,

dl.
111. bl. 396: j)Reeds ia 1717 verscheen te
Amsterdam de kostbare en keurig bewerkte
uitgave van het Nieuwe Testament in folio,
welke in het Hollandsch geheel met kapitale
letters ter halver blad was gedrukt, met oogmerk om hier tegenover in Petersburg het
Russisch tc doen drukken. In 1721 volgde
het geheelo(T) Testament met de Apocryfe
Boeken in vier deelen, in alles wat de uitvoering betreft gelijk.
In de exemplaren van het Nieuwe Testament werd de Russische of Sclavonische
tekst te Petersburg biJgedrukt,dochtoende
balen met de in Holland vervaardige bladen
vanhetOudeTestamentaldaaraankwamen,
was do Czaar afwezig ia den veldtogt naar

Persie. Na zijne terugkomst kwam er, door
dan draag der omstandigheden eerst eenig

uitstel; na zijn overliJden werd de geheele
zaakvergeten."

Dat erRussische
typen door onze drukkers
gebruikt werden, blijkt, dunkt mij, uit mijn
exemplaar der Symbola et emblemata bij WETSTEIN

uitgegeven,

waarvan

zoowel

de

titel

als iedere spreuk met Russische letters in het
Russisch gesteld is. Dit heeft steeds mijne
aandacht getrokken, waarom ik vroeg of het,
werkje zeldzaam is.
In Bijlage VIII, dl. 111 van het aangehaalde werkvan ~~~~~~~~~wordtgezegd:
UPETER heeft de letters waarschgalik doen
vervaardigenin de lettergieterij van VAN DIJK.
en VOSKEXS
te Amsterdam, destijds zeer beroemd door de zuiverheid der stempels. Uit
den catalogus der verkooping van deze gieterij, ia den jare 1’780 gehouden; wanneer de
stempels enz. voor vreemde talen gekocht
zijn door den Heer MAPPA, die latermetdezelve naar Noord-Amerika is gegaan, blijkt
het, dat aldaar alle stempels en matrijzen
voorhanden waren, welke tot eene compleete
drukkerij ia het Russisch konden worden
vereischt.”
9-P
’ Joh. Huijssen van Xattendij’ke (VIIT. bl.
226, Vr. 268; vgl. bl. 386 en 1X. bl. 11). Tat
de bgzonderheden
dezen Staatsman betreffende, behoort, dat nog een ander portret dan
de twee beschrevene van hem bestaat, en dat
daarvan een exemplaar bij mij voorhanden
is. Het is in 4O. formaat, links gekeerd, met
opstaande haren, langen puntigen baard en
snorren, geplooiden opstaanden kraag, een
gebloemd en gestreept kleed, van voren toegeknoopt en waarover een koord hangt; het
geheel in een ovaal, waarop het omschrift:
Aderitque vocatus Apollo. Natus 4a Octobris
Anno 1566. Boven het ovaal ziet men links het
wapen van ~U~~~~~~methelmdeksel,zonder
aanwijzing der kleuren, hetgeen evenmin het
geval is bij een wapen re@, in den vorm van
eene ruit of losange, denkelijk dat zijner moeder(deze was HAANEMAZI). Onderhetova&
links: Pas armis, regts Septa altior. Het onderschrift heeft ,,Spectabili Doctissimoqus
viro ac Do. JOHANXIRL‘IJSSEY,
Jur. Liceat.
ord. Zeelandiae net non Rei Marinae apud
Middelburgenses
Mattiacorum
a Consiliis
summo artis Chalcographicae admiratori,
amatorique posuit Anno 1598.
H. HOSDIWW

Men zie voorts ~~~~VANHUIJSSEN~~
zijn
geslacht, behalve SXALLEGAXGE, Zeeland,
bl. 426; SCHELTEBIA, Staat& Nederl., cjp
Kronijk van het Historisch Genootschap te Utree&, 6de jaarg. bl. 123 en 7de jaargang bl.
V. D. N.
128.
Handschoen (VIII. bl. 226, Vr. 269; vgl.
bl. 336). L. D. R. geeft den lateren oorsprong

45

van het gebruik van den handschoen op, en
eegt dit te doen ~~onder daarom in oudheidkundige onderzoekingen te treden, die weinig
bevredigen zouden ,” ofschoon hij desniettemin er bgvoegt , dat dit woord sals beschutting der hand reeds in de Odyssea voorkomt.”
WiJ vinden het gebruik van den handschoen
echter reeds in de H. Schrift, en wel in het
boek RTJTE, hoofdst. IV:7 en 8:
FJVoormaals nu was het aldus in Israël: bij
eene lossing of ruiling, of eenige andere zaak
die bevestigd moest worden, trok men zijnen
handschoen uit, en gaf dien aan den anderen,
en dit strekte tot een getuigenis onder Israël.”
Het is waar dat de meeste Bibeloverzetters het hier gebezigde woord $24 (naal)
enkel met schoen vertaIen , doch geheel verkeerdelijk. Want de Chaldeeuwsche vertaling van JosA~ms [die voor meer dan 2000
jaren leefde en werkte, en hoog gezag heeft)
is ÏP~*x~’ 19 P~YI 1311 p%r hetwelk in de,
in den Polyglotton zich daarbij bevindende,
Latijnsche vertaling, luidt:
Extravit

vir

vagin8

manus dextra sua ;

en zoo ook in vers 8.
Het gebruik van den handschoen is dus
reeds meer dan 2800 jaren bekend.
S. 1. MULDRR.

Kornelis wan Arkel (VIII. bl. 362, Vr. $15;
vgl. 1X. bl. 17). Over dezen Remonstrantschen predikant te Rotterdam, zie men het
Biogr. Woordenboek der Nederlanden van VAN
DER AA.

R. J. R. VAN HARDERWIJK.

Duisternis op klaarlichten dag te Amsterdam

lijk moet ik nog hierbd voegen, dat de duisternis ten hoogste 20 minuten heeft geduurd.
ALEXANDER.

J. J. Duguet jVII1. bl. 292, Vr. 351; vgl.
1X. bl. 23). Een levensberigt van JACQ~ES
JOSEPH DCJQUET vindt J. C. K. in de Bìogr.
Univ., t. VL p. 300.
K. J. R. VAN HARDERWIJK.

Otto Belcampius (k. bl. 292, Vr. 352;
vgl. IX.bl.25). ZUn portret komt ook voor in
8”., bij een stel der toenmalige Gereformeerde
Amsterdamsche predikanten, zonder naam
van graveur en met het enkele onderschrift:
Dominus OTTO BELCAMPIUS,
C. W. B.
LPj’st van Kalifen (VHI. bl. 294, Vr. 865
vgl. 1X. bl. 26). De Egyptische van 1258 tot
1517 zijn, uit de eerste dynastie der Mamelukk.en:
N O U R - E D - D Y S - ALY - B E N - Y B E K
1257,
MELEK-EL-MOZZAFFER-QOTTOIJZ
1259, BEYBARS-EL-BENDOQDARY 1260, BARKAH-KHANBEN-BEYBARS 1277, SALAMECE-BEX-BEKBA R S 1279, MELEK-EL-MANSOUR-QELAOUN
1279, KHALYLIBEN-QELAOUN 1290, IIELEKEL-QAHER-BEYDARA 12% > MELEK-EL-NASSER-BEN-QELAOUN 1293, MELEK-EL-ADELKETROGHA 12% > MELEK-EL-MANSOUR-LAGYX 1296, BEYBARS-EL-DJACHEHHYR 1308,
ABOU-BEKER-BEN-EL-NASSER 1341, KOUTCHOUK-BEN-EL-NASSER 1341, AHMED-BENEL-NASSER
1342, ISMAYL-BES-EL-NASSER.
1342, CHAABAN-BEN-EL-NASSER 1345, HAGY1 BEX-EL-NASSER 1346,HASSAPBEY-EL-YASSER
1567,
SALAH-ED-DYN-BEN-EL-NASSER 1551,
MOHA MM E D-BEN-HAQY
1360, CHAABAN-BES1 EIASSAX1362,ALY-BEWHAABAX1376,HAGY1 BEY-CHAABAN 1381, en uit de tweede dynas1 tio: YELEK-EL-DAHER-BARQoUQ
1388,~~G~1 SEN-CHAABAN 1388, FARAG-BEN-BLRQOUQ
1398, ABD-EL-AZYZ-BEN-BARQOUQ 1405,
1 [ M A M - E L -MO S T A Y S - B - I L L A H
1412,
CAEYKH1EL-MAHoIOUDY 1412, SEYF-EL-DYX-TATTAR
L421,MOHAMMEa-BEX-TATTAR1421,
~IELEK1 EL-ACHRAF-BARSE-BA Y
1422, YOUSSOUF-BEN13ARSE-BAy 1437, MELEK-EL-DAHER-DJAQ1 YAQ 1438., oTRM&N-BEN-DJAQMAQ
1453,
1KELEK-EL-ACHRAF-YNAL 1453, AHMED-BEN7YNAL 1468, MELEK-EL-DAEJIR-KSOCHQADA~
1461, MELEK-EL-DAHER-YELBAY 1467, ME1LEK-EL-DAHER-TAMAR-BoGIIA 1467, BIELEKJ EL-ACHRAF-QA,YT-BAY
1467, ;MOHAMIVIED1 3EN.-QAY T-BAY 1495, QANSOU-KHAMS-MYEA
t495, QANSOU-ABoU-SAYP
1498, QANSOU1DJAN-BALAD 1499 > MELEK-EL-ADEL-TOU?IIAN-BAY 1500, QANSQU-EL-GBOWRY
1501,
1516.
1aELEK-EL-ACHRAF-TOUJAN-BAY

(VIII. bl. 291, Vr. 343; vgl. 1X. bl. 21).
Schoon ik niet kan opsporen, wanneer zoodanige duisternis in Holla7~d heeft plaats
gevonden, was ik nogtans dezen zomer getuige van zoodanig verschijnsel. Zaturdag
den 15den Augustus, op welk tijdstip ik rnq
te Londen bevond, werd het eensklaps, omtrent 4 ure ‘s namiddags, terwUI wij het middagmaal gebruikten, zo6 duister, dat wij
licht moesten opsteken. Letterlijk kon de
een den ander niet onderscheiden ; evenmin
kon men iets zien, van alles wat er op tafel
was, zoodat het maal gestaakt werd.
Hierbij kan ik met waarheid zeggen, dat,
hoewel het den ganschen voormiddag erg had
geregend, er een half uur vddr noch na de
duisternis regen viel, of zelfs een zweem van
onweder was waar te nemen,Ook was er geen
mist of damp, gelijk meermalen in de maand
November plaats vindtl en die met den naam
van Londen-fog wordt bestempeld. .
Van Spanje geven wij de lijst der eerst&
Algemeen hoorde ik zeggen, dat niemand
zich ooit in de zomermaanden zoodanige 1Moorsche Gouverneurs en der Ualifen uit de
duisternis op klaarlicbten dag (zonder een 1 lynastie Ommyaden.
Gedurende het kalifaat ~&~ABD-EL-~&L~~
opkomend onweder) kon herinneren. Einde-
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gelukte het zijn’ bevelhebber MOUSA-BENNOSSEïR,
zijne veroveringen tot in Spanje uit
te strekken en daar vasten voet te verkriigen (begin der VIIIste eeuw) ; teruggeroe$n
ziinde. breidde ziin zoon ABDELAZIZ . onder
din K&f SoLIMAG, het rijk verder uit,tot dat
hij omgebragt werd. De voornaamste hoofden
kozen toen zijnen bloedverwant AYOUB tot
aanvoerder, maar deze werd welhaast vervangendoor
EL-RORR-BEN-ABD-EL-RAHMANSL-TAKEFI (Alahor). Wegens klagten werd
deze vervangen door ZAMAH, die in den strijd
tegen Frankr# sneuvelde ; de soldaten koZen tot Zijn' Ol)VO@'ABD-EL-RAH%lAN,die

echter niet door den Kalif erkend werd ; hij
zond integendeel AXBESSA, diemede aan zijne
in den oorlog met Frankrzj’k bekomen wonden overleed. De volgende Gouverneurs waìXXlHODHEYRAH,YAHYA,OTHMAN,EL-HAïTAM
en‘MOHAMYED,
totdat ABD-EL-RAHMANW~-

derom het gezag bekwam en insgelijks tegen
de Franschen sneuvelde. Zijn opvolger was
ABD-EL-MELECK
, die wederom vervangen
werd ~~O~OC~AH.BE~-HEDJADJI-EL-SELOULI
(Aucupa) , die voor zijnen dood het bestuur
weder aan ABD-EL-MELECK overgaf. De uit
Damascus
gezonden nieuwe Gouverneur werd
door de oproerige Berbers verslagen, alvorens tot het gebied te komen, en ABD-EL-MELECK door hem te Cordova gekruisigd. Deels
schaarde men zich nu om zijne twee zonen,
deels om het legerhoofd BALEDJI, die zich
Gouverneur deed verklaren, deels om het legerhoofd THAALABA, zooda t men toen drie partijen had. Het gelukte den zonen BALEDJI te
verslaan, en tot herstel der orde zond de Gouverneur derAfrikaansche
bezittingen ABOULKATAR,
die echter omkwam in een’ opstand,
verwekt door ZAMAIL, broeder van THAALABA. THOUEBA .werd toen tot Emir geproclameerd,maar ontevreden over z;jn bestuuqvervingen de opperhoofden hem door YOUSOUF.
Ook ontevreden over dezen verkoos men in
756 ABD-EL-RAHMAN(I)-BEN-MOAVIAS
,later
bijgenaamd El-Daghel, die een der twee
kleinzonen van HESCHADI, tienden der Ommyaden-Kalifen, en voor ABOUL-ABBAS naar
Spanje gevlugt was. Hij verhief de Moorsche
koloniën aldaar tot een onafhankelijk rijk en
overleed in 788. In regte lijn volgden nu zijn
zoon, kleinzoon, enz. HESCHAM (1sseyn) t796:
&L-AAKE%I, biJgenaamd Aboul-As&, de vader
deskwaads, t 822, ABD-EL-RAH%$ANII,~ 850,
MOHAMMED f, t 886. Op ziJn verlangen volgde hem op EL-MUNDHIR, die tegen den opstandeling KAUBOUL-BEN-HAFSOUN
sneuvelde. Men proclameerde zijn’ broeder ABDALLAH, t 912, wiens zoon, tegen hem opgestaan zijnde, in de gevangenis stierf, en alzoo
opgevolgd werd door zijnen kleinzoon ABDEL-RAHMAX(III)-BEX-EL-MACTOUL,

eerst biJgenaamd

.&?iir-a&Mo~naenim

$ 961,

(opper-

hoofd dergeloovigen) en later .E&N&rLedin-Allah (verdediger van de wet Gods).
Hem volgden zijn zoon en kleinzoon, ELHAKEM,~~~~,~~HESCHAMII;~~~ volleneef
vandeze,MOHAMMED-AL-MAHADI,Wisf
hem

voor dood te doen doorgaan en in zijne regten te treden, met den bijnaam Mahadi-Bi’llah
(bevrediger met Gods hulp), maar in 1002
werd hij onthoofd, en HESCHAM LI weder uit
de gevangenis gehaald en hersteld; naar Afrika vertrokken, is men onzeker omtrent diens
uiteinde. Cordova werd nu, in 1013 veroverd
door sox,xïMAx, mede uit het geslacht der
Ommyaden,bijgenaamdEl-Dha$er-bi-HaouZBi’flah (overwinnaar door Godsmagtb
Hij
werd mede onthoofd, 1016, door de wrekers
van HESCHAM 11, van welke een ,ALY-BENH~%xMouD,na tevergeefsHESCHAYovera1 te
hebben doen zoeken, Emir werd, met den bijnaam ïlfotawak-el-Bi’llah
(die zich aan God
betrouwt). Zijn tegenstander HAYRAN deed
echter reeds in het volgende jaar tot Kalif
uitroepen ABD-EL-RAHMAN IV, achterkleinzoon van ABD-EL-RAHMAN III, bijgenaamd
Al- Mortadhy-Bi’llah (de door God geroepene). ALY-~~~-~~~~~~~,dieovereen
gedeelte zijn gezag had weten te behouden,
werd in 1018 vermoord, en in zijne plaats
door de Berbers verkozen zijn broeder ALCASEM,
bijgenaamd Al-Manaoun (de beroemde) ;‘hij deelde het gebied met den zoon van
ALY, YAHYA, die hem vervolgens in de gevangenis deed werpen en zich zelven tot Kalii proclameren. Na den dood van ABD-ELRHAMAXIV, koos men te Cordova in 1203
den broeder van MOHAMXED-AL-MAHADI,
ABD-EL-RAHMAN V tot Zijn’ OpVOlger,
met
den bijnaam El-Mostadhir-Bi’llah (die ho,opt
op God); hij werd in 1024 door zijne soldaten geworgd, die zijnen neef MOHAMMED
11, bijgenaamd Mostafki-Bi’Elah
(aan wien
God genoeg is), op den troon plaatsten. Zijne
traagheid veroorzaakte een’ opstand, waarvan de reeds genoemde YAHYA partij zoch* te
trekken, maar deze viel in eane hinderlaag
en werd onthoofd. Na zijnen dood kozen de
inwoners VanCOrdOVUAL-MORTADHY,oudsten
broeder van ABD-EL-RAHYAN, onder den
naam van HESCHA%I 111 en denbijnaam ElMotadd-Bì’llah. Geen' lust in de regerbg
hebbende, trad hij in 1031 op verlangen zijner onderdanen af en sterft hetzelfde j,, als
de laatste uit het geslacht der Ommyaden.
DJEHWAR, in zijne plaats gekozen, wilde
den last der regering niet alleen dragen, maar
deelde die met eenen raad. Sedert dien tGd
werd het Moorsche rijk in verschillende kleinere staten verbrokkeld, waarvan wij later
de gebieders hopen te vermelden.
C.W.BRUINVIS.
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ANTWOORDEN.
ceux pzce le cie1 forma d’une ruce sipure (1.
dat deze woorden den
eersten regel van een vers uitmaken, heeft
welligt de nasporing van PHILARCHUS 200
kwalijk doen uitvalhm. V OLTAIRE legt ze in
zijn treurspel: Adelafde du Guesclin , Acte 1,
Sc. III. den Hertog DE VESD~~E in den mond,
die, na eenige regelen te hebben uitgesproken, aldus voortgaat:
Ceux qoe le cie1 forma ab race si pure,
Au milieu de#la guerre éeoutant la nature,
Et protecteurs des loix que l’honueur doit dicter,
M&me en se combattant savent se respecter.
Bf.

bl. 55). De meening,

Wees trouw en vertrouw niemand (1. bl. 56).
Deze woorden houd ik voor eene vertaling
van het bekende adagium : Fide, sed vide.
Men heeft de woordspeling in onze moedertaal willen behouden, en daaraan den zin van
het oorspronkelijke opgeofferd. ‘t Is zoodoende eene geheel andere spreuk geworden. Het
Hollandsch toch beteekent, m. i.: ,JWees
trouw, maar vertrouw niet, dat anderen zich
evenzoo jegens u zullen gedragen;” de zin
van het Latijn is: ,>Wees niet te karig in het
schenken van uw vertrouwen, maar zie toe,
aan wien gij het doet.”
Ditfide, sed vide zocht ik vruchteloos in
ERASMUS' Ada&. Ik vraag dus op mijne
beurt: Wie is de eerste zegsman, en waar
kan ik er iets over vinden ?
Bt.
[Is het adagium niet : Ne sed cui vide P]

de politieke gebeurtenissen van 1721-1770,
Am&., 99 dln., h. bdn. met pl. Zoocompleet
komt dit weinig voor.”
B’.
VoZksgebruiken (111. bl. 30, Vr. 8). Het te
dier plaatse gevraagd gebruik is mi niet bekend, en komt ook in de Geschied- en Letterk.
Mmy. van SCXELTEMA , die vrij uitvoerig de
gebruiken, welke op het vrijen en trouwen
betrekking hebben; behandelt, niet voor. Ik
zal dus de vraag niet kunnen beantwoorden,
maar zag gaarne meer gewoonten,die
eertijds
hier te lande bij zulke gelegenheid plaats
hadden, vermeld, tot aanvulling van het
werkvan SCHELTEMA.
D.teD. *
De Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken (IV.
bl. 31, Vr. 21). De deelen van dit werk, die
in mijn bezit zijn, loopen tot de maand December 1798; ik voor mij meende daardoor
de volledige uitgave te hebben, maar het is
mogelijk, dal er in 1799 of 1800nog meer deeD. te D.
len zijn uitgegeven.

Dood luikes (IV. bl.3, Vr. CXXXVII).
Dit luikes, waarvoor men ook wel leuk hoort
zeggen, is m. i. door WEILAND voldoende verklaard. Zie Taaik. Woordenb. op leuk.Vgl. A.
YPEIJ en Dr. A.DEJAGERS TaalkundigMagazijn, IV.bl. 252. Dr. N. BEETS (Taalk. Mag.,
111. bl. 513) spreekt, terwijl hij overigens,
wat, het gebruik des woords betreft, met WEILAND overeenstemt, van een verband met het
Grieksche hsuxóc, en belooft bij eene nadere
gelegenheid daarop terug te zullen komen,
hetgeen, zooveel ik weet, nog niet geschied
MaendelZjksche Berichten uit de andere wae- is. Welke nu ook de afleiding van het woord
relt (111. bl. 3, Vr. III). Als knaap za.g ik zij, zich leuk of luikes houden is z. v. a. zich
dikwijls in een’ duisteren hoek der ouderlijke stil, van iets onkundig, gesloten houden, zich
woning eene geweldig groote baliemand, ge- niet uitlaten. De spreekwijze dood luikes,
vuld met oude boeken in een’ desolaten toe- welke bij WEILAXD niet vermeld wordt, zal
stand. Bij overlevering wist ik, dat het maanwel weder uit het verklarende dood stil ontdelijksche berigten waren, defect en (zeker om staan zijn. Geschiedkundige herinneringen
mij van de inzage af te schrikken) 17~01 Latijn zijn er, meen ik, niet aan verbonden. wat mij
en Grieksch.” Later zag ik een exemplaar bij wel het geval schijnt te zijn met het gelijkeen’ mijner vrienden, gebonden in 67 half le- beteekenende
zich sjakes houden, waarbij wij
deren banden; ‘t was compleet, verzekerde hij onwillekeurig denken aan den spotnaam Jacmt. Uit de vraag van den Heer J. R. EYLERS
ques bon homme en de Jacquerie in de middelKOCH, waarin van 100 deelen gesproken
eeuwen.
B’.
wordt,is mij echter gebleken, dat mijn vriend
zich vergist had.
Penning van S. Sjaardema (IV. bl. 320,Vr.
Wie de schrijvers dezer Berigtera geweest 287). Wat mij van dezen penning uit andere
zijn, heb ik nog niet kunnen opsporen ; maar werken dan dat va,n KOK bekend is, kan niet
dat het werk zelden compleet gevonden strekken om de geloofwaardigheid van KOK
wordt, kan de Heer EILERS KOCH zien in den in dit opzigt te vermeerderen.
onlangs bij KEMINK EX zOO?J te Utrecht verMEERMA.Y, Gesch. van Graaf Willem van
schenen Cataloaus van Boeken. wier verkoo- Holland, dl. 1. bl, 355-361, verklaart de
ping nu juist (6 Dec.) begonien is. Aldaar geheele historie, waarop deze penning zoude
wordt het bl. 47 aldus oazeEeven.
doelen, voor onwaar.
~,Maandelij’ksche Berrgten uit de andere
WISSENIUS in zijne Frìesche Kroncjk op
Waereld, of Sprekende Dooden ; Zamenspra1289 maakt er melding van, doch dat jaartal
ken van Vorsten en aanzie& Personen over is zeker te verdenken, omdat een der hande-
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lende personen, Graaf WILLEM maar 11 jaar
oud en nog geen Roomsch Koning was. (Let.
teroef. 1794, bl. 127).
MEERI\IAX
zegt in eene noot t. 1. a. p.
nDoch de Handv. Chron. van VAN DER HOEVEN, heeft dit (den datum 9 Aug. 1239) reedc
in 1249 veranderd.”
D. te&

~

1325 ,getronwd met JANXE‘~.~YEIJCK, denzelfden, die op de stamlijstvanhetgeslacht
DE ~~E,(opgenomen in liet Geslacht-,Stam-en
Wapenboek, uitgegeven doorJ.KOK)inde5de
generatie,onder den naam van WILLEM voorkomt. - A. R. S. kan in gemeld Geslacht-,
Stam- en Wapenboek de afstamming van de
familie PELGROY OfPILGRIM DE BIE,& het
geslacht DE BIE, leeren kennen. Daartoch
Jan Pietersaoon Snoeclc en z$ne echtgenoott
vindtmenin degdegeneratie~~x~~~~~~~~Xargaretha Bal (IV: bl, 351,Vr.308). Tot
VENSZ. DE BIE, die in de XVde eeuw leefde
antwoordhetvolgende:
en den naam van PILGRIM (PELGROM) aanPIETER SXOECE,
nam. In die genealogie wordt in de 14de getrouwt
neratie, alszoonvan~~~~~~~~~~~~~,onder
GRIETJE......
anderen genoemd LAURENS PILGRIX, van
waaruit
welken LAURENS, volgens het H.S., de grootJAS, geb. te Amst. 1562, tr. 3 Jan. 1586 rnoedervan~~~~~~~~~~ opdevolgende wijaldaar CAQTELD GovERTsdochter, geb. te zeafstamt. Genoemde LACRENS PILGRIM, die
Amst. 1569.
zichook ~~~~~OKnoemde,hadbij MACHTELD
Deze zijn de personen door MA bedoeld, PRICK onderandereneen'zoon~E~~~~B
PELvan welke de portretten op het Museum te GROX, Majoor te ‘s Hertogenbosch, getrouwd
Amsterdam nog voorhanden z;jn.
met MARIA RODESBURCH (van Amsterdam),
Haarnaam iseigentlijk MAGTELD BAL,~~- uit welk huwelijk O.~.EXANUELPELGRON,
naamd H~YDECOPER, dochter V~~GOVERT~~ getr.
met FEMMETJE DUIJZENDDAALDERS,
van BREGJE cLAAsdochter.
bij welke O.~.EMANUEL PELGROM, dieden
Deze JAN SYOECK had bij zijne vrouw o. a. naam van DE BIE weder aannam en zich EMAde volgende kinderen :
NUELPELGRON
DEBIE
noemdeen,bij
SIBILLA
l". GRIETJE SXOECK, geb. 1589, trouwt VAY AALSTEb ,de vader werd van ISABELLA
15 Junij 1608 te Amst. DIRK BAS, Weduw- PELGROMDE BIE, grootmoeder van BILDERnaar Van GEERTRUID ALBERTSd.SCHAKEL, DIJK, die den 23sten April 1781 overleed.
Schepen te Amst.1566 en Burgemeester, zoon
Deze ISABELLA PELGROM DE ~1Ehado.a.
Van JAKOB CLAASZ. en Van MARGARETEA
nogeenenbroeder, HEXDRIKPELGROMDEBIE
CODDE.
Med. Dr. en Schepen te Ysselstein, getrouwd
2O. AGATHA SXOECK, geb. 1594, tr. 16
met HESTER ROMP, uit welk huwelijk o.a.is
Sept.l6%2te Amst. JACOB V.BROXCKHORST,
geboren ,MICHILDA NARIAPELGROM DEBIE,
geb. 1593, zoon van HENDRIK en van MARIA gehuwd aan ABRAHAM ROGHE. Zooikmij
HAECK.
oietvergis,is de echtgenoot van Prof. A.A.
3'. AEGIDIUS (GILLIS) SNOECK, geb. te SEBASTIAX, geb. ROGHI~,~~ Amsterdam, eene
Amst. 1595, Weduwnaa?,
Doctor, Reken- kleindochtervanlaatstgenoemdeechtelieden.
meester der stad Amst. 1633-37, Inspector
Hoe de familie DE BIE uit het huis pan
van hetCollegium Medicum, aldaar 1632, tr. AALST afstamt,ismij niet gebleken. SANDE23 Aug. 1624 te Amst. WIJNTJE V. BROSCKRUS maakt erin zijn FYandr.112. geenemelHORST, geb. 1601 te Amst., dochter van HEXiingvan. l\laar wat hiervan zij, hetbeweDRIK
en MARIAHAECK, bij welke
ren van BILDERDIJK, dat hij door zijneaf-MARIA SXOECK, tr. 1646(?)HANSBOXTRkomst uit de familie DE BIE, en daardoor uik
MAXTEL, Raad te Amst. 1653, Schepen 1654
ket huis van AALST, bijzonderhedenbetrek-1672, Bewindhebber der W. I. C., zoon kelijk de tijden van ROBRERTDEVRIES, (uit
VanHESDRIKenvanALIDADELFT. C . P . le XIde eeuw) kende,,dieaanandereonbekend bleven, was zeker niet meer dan eene
‘.
Bilderdck en het geslacht de Bye (V. bl. 38, lichterlijke illusie.
Vr. XxX1). De moedervan BILDERDIJK was
A.R. S.vraagt verder van wien de geSIBILLA DUIJZEXDDAALDEKS,
dochter van slachtlijst afkomstig is van het geslacht DE
WILLEMDUIJZENDDAALDERS
enVaUISABELBYE, voorkomende bij
FERWERDA, 2deuitLAPELGROMDEBIE.l)eZeISABELLAPELGROX
;ave door J. KOK (Boven aangehaald GeDE
BIE waseenedochter
van EMANLIELPELdacht-, Stam- en Wapenboek). Het antwoord
GROXDEBIE envan
SIBILLAVANALSTEE.
Op is eenvoudig: KOK, Be Geslachtlijsten door
eene geslachtlijst, in mijn bezit, gecopiëerd
TERWERDA
verzameld,opnieuw
uitgevende,
naar een handschrift,toebehoord
hebbende stelde die alphabetisch, maar vermeerderde
aaneenlidderfamilie BILpERDIJK,lW%3t men ce, zonder het op te.geven,metdegeslachtboven aan 7,geslachtlijst van de oudefamilie ijsten,voorkomende m deGenealogies desFaDE BYE, gesproten uit dan huize van AALST
nilles Nobles et Anciennes des dix-sept Pro‘$ V l a a n d e r e n ,”en begint met JAN DE BYE in
Jinces des Pays-Bas,vangées
par ordre alpha.
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&r!tipue, uitgege%n in 1781, zonder naam van
uitgever of plaats van uitgave. - Van dat
werk verschenen drie stukjes, loopende tot
en met de Letter G. In het eerste stukje (ITome Premier), vindt men, bl. 72-91, degenealogie,getiteld DE BREDA, dit DE BIE;SCBOYTE,&DEI~IE,~~DE BIE,&YPELGRIM,
welke geslachtlijst dan ook woordelik vertaald
door KOK in zijne nitgavevan FERWERDA~~
opgenomen. Dat de tak van DE BIE, waaruit
BILDERDIJK door zijne grootmoeder sproot,
de oudste zou zijn, gelijk hij beweert, wordt
door de geslachtlijst we&rsproken.
Het overige gedeelte van de vraag van A.
R. S., zal welligt kunnen beantwoord worden door Jhr. Mr. P. J. Ridder VAN DER DOES
DE

BIJE

te Voorburg. b

c/,*

een stukje, blijkbaar aaimi reoreancli cawa
geschreven.De
moeijelijkheid schijnt gelegen
te zijn in de woorden: ,,Quod si semìs vixisset, mille annos implesset.” Zij beteekenen:
IjHad hij nog een halfjaar mogen leven, hij
zou duizend jaren oud geweest zijn.” Semis
beteekent de helft van ieder (vooral twaalfdeetig) geheel; zie ~~O~~~~,v.Senzis,en
FORCELLIXUS,
v. Semissìs. Hier zal er dus aes
maanden mede bedoeld zijn. Intusschen moet
ik bekennen, dit woord wel bij matengewigten, geld, erfenissen en landerijen, maar nog
nooit bij lijdsopgaven
te hebben aangetroffen.
Male igitur GRUNNIUS! Overigens wordt dit
test,ament ook gevonden in mijn exemplaar
der Adagia van ERASMUS, Francofurti, ex of@na JOHANXIS,PETRIZUBRODT,
1670,enis‘
aldaar denkelijk als surprise voor den ernstig
gestemden lezer geplaatst.
Bt.

Een sabel van de Ruyter (VI. bl. 127, Vr.
177). Waar de beide sabels van DE RUYTER
Adel-karakteristiek (VIL bl. 104,Vr. 147).
gebleven, of door wien zij gekocht zijn op de
In Bretagne zeidemen bij wijze van spreekverkooping der Boekvcrkoopers BACKHUYwoord :
ZEN en SCHEURLEER, kan ik niet zeggen; alleen geef ik op, dat er op den Catalogus der
Hardicomme CREFFOxTAINE8,
Tentoonstelling, die te Vlissingen gehouden
Fier comme RIEUX,
is, bij gelegenheid der ontblooting van het
Beau comme ROHAX (*).
standbeeld van DE RUYTER, de navolgende
In Bourgondië:
voorkomen, onder de oude merkwaardighe.
Richede
CHALOX,
den :
Belde
CHATEAUGIROI,
No. 4. Een gouden sabel van den AdmiBon baronde BAUFFREMOXT(*).
raal.
Te Luik :
NO. 5. Rappier met gevest van bloedkoraal, geschonken aan den Admiraal, in den
Généreux comme un L I V E R L O ,
jare 1676, door den Marquis DE LOS VELEZ,
Bienfaisant comme UR SURLET ,
Onderkoning van Napels.
Riche comme CURTIUS.
NU. 7. De sabel door den Admiraal geHet oud-adellijk geslacht LIVERLO, ofwoonlijk gedragen.
schoon reeds voor omstreeks eene eeuw uitNe. 8. Sabel, door den Admiraal verkregen gestorven, zal te Luik altijd in gezegend aanin een gevecht tegen de Algerijnsche
roof- denken blijven. Velen uit dat geslacht onschepen bij Salee, Oct. 1655.
derscheidden zich in het waarnemen van
NO. 9. Sabel, door den Admiraal veroverd burgerlijke en geestelijke ambten, en bovenal
op den Franschen kapitein DE LA LANDE, be- door de bescherming, welke ZU verleenden
vel voerende over het schip Regina, als vrij- aan diegenen hunner medeburgers, die in de
buiter in de Middellandsche zee, tusschen
wetenschappen en kunsten uitmuntten.
Corgona en Corsica, op den 28sten Februarij
Aan het geslacht SURLET is Luik de stich1657.
ting of wederopbouwing van het hospitaal
De No. 5,7,8 en 9, ingezonden door den des Incwnbles, van het huis des Repentiee,
Hoog Welgeb. Heer Mr. w.PIRHE& DE RUY- van het klooster der Minimen en van verTER ROCHER~A~RRNAI~,~~~~~~?~.
scheidene andere instellingen van weldadigDe sabel onder NU. 4, berustende op het heid verschuldigd.
Kabinet van zeldzaamheden te ‘8 Gravenhage.
Het geslacht CURTIUS maakte van de onK. v, S. No. 2.
metelijke schatten, die het te Leganez, in
Spanje, vergaderd had, gebruik tot het bouTestament van M. Grunius Corocotta Por- wen van dat zonderlinge gebouw, nu de bank
Gellus (VI. bl. 268, Vr. 431). Op de aange- van leening ta Luik, en tot het oprigten van
, nog
haalde woorden: >fVolo mihi fieri - imples- ondersoheidene nuttige gedenkteekenen
in die stad aanwezig. Zie Notice sur l’anc.
set,” doet R. P. de vraag volgen: IpWat beteekent dit?’ Ik neem de vrijheid haar aldus
aan te vullen : >lin goed Hollandsch.” Eene
(*) Uitromsns (La Louw, dOOrFtiVAL,~te Gentill<.
andere verklaring toch zal R. P. wel niet ~~mpagn., door BEBNARD) opgeteekend, zullenzeechtcc
verlangen van deze woorden, behoorende tot wel uitgoede bronnengcp&zQn.
7
Dl. 1X.
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de St. Lambert,

à Liège, par le
NO.

bl. 384, Vr. 423).
Bijzonderheden, dien Baron betreffende, weet
ik niet mede te deelen, doch v. B. zal hem
zeker vermeld vinden in HUDNER'S Geneal.
Tab., p. 972. Zijn geslacht,vroegerwcnIxs~I
geheeten, in den Rijksgraven- en Mrstenstand verheven, behoort tot de oudste van

BCWQ~ de EinskyzI.

Bohsme.

NO.

Geadeld na den doodIII. bl. 68, Vr. 97).
Nonobstant qu’il est mort, zal wel evenveel
willen zeggen, alsof er stond, dat, op verzoek van KERREXBROUCKS
weduwe, adeldom
verleend werd aan hare kinderen avec rétrodyction de noblesse en la personne de feu leur
pere.
Vele dergelijke voorbeelden kan S. v. W.
vingen in Listes des Titres de NOU., Cheval.,
enz. en in het Nobiliaire des Pays-Bas.
NO.
Geslacht Coomans (vn1. bl. 199, Vr. 244).
Van dit geslacht kan ik de volgende leden
vermelden :
~ORNELISJASSZ.COMIS,U~iUSVAXRG~~OSD
NIJEXBURG , Schepen te Alkmaar

in
1560, 1590,159l en 1595, Weesmeester in
1564,1565 en 1566, Kerkmeester in 1573,
Burgemeester in 1574, 1581, 1583, 1584,
1587,159O en 1605, overleden den “Ssten
Januarij 1606.
J AN CORNELISZ.
CONIS, alias als boven,
Kerkmeester in 1564,1565,15(X,
1572,1581,
1587, 1588, 1589, 1590 en 1591, Wcesmeesmeester in 1574, 1582, 1588, 1589,159O en
1593, Schepen in 1577, 1578, 1580, 1583,
1584, 1591, 1592, 1593 en 1596, Thesaurier
in 1582, Burgemeester in 1597, Lid van de
Vroedschap, overleden in 1597.
ALBERT CORXELISZ.
C~MIS ,Weesmeester
in 1575,1584, 1585, 1595 en 1598, Thesaurier in 1586, Burgemeester in 1573,1576,
1577,1591, 1592, 1599, 1600 en 1602, stervende den 26sten Maart van dat jaar.
VAN DER

J~?~D1RKSz.Co~A~s,Weesmeesterin1~76.
SYMOSCORXELISZ.COMIS,~~eeSmeeStCrin

1594,1599,1600en
1601,Thesaurierin1577,
Schepen in 1589,1594,1596
en 1597.
Men vindt deze namen beurtelings COXIS
en coozn~sS geschreven ; of de landmeter l%.
ADRIAEX CONES , in 1574 Schepen, me3e tol
het geslacht behoorde, is mij niet bekend.
. Het wapen der familie wasgelijk C. P. op
geeft, maar bovendien gedekt door een surteut van keel, beladen met een zilveren’ bil,
met gouden heft. ‘t Was tevens dat der VM
DE SIJEXBURGEX. Wij achten het niet ondienstig hierbij aan te teekenen, dat wanneel
ooit een geschilderd portret van A. cz. CO-

MANS te koop most

worden aangeboden. het
op onze verklaring voor fictief & houden is.
C.W.BRUINVIS.

Abbias Hattinga (VIII. bl. 199, Vr. 245).
Volgens n. HUXYYIUS, Het Statische Vlaanderen of de Zeeuwsohe Buise, bl. 65, en in de
Naamrol der Predikanten aldaar, kwam ABDIAS IIATTINGA,
den 12den Maart 1702 te
Sluis, en werd denkelijk vervangen in 1709
door SANUEL DB BAR.
V. D. N.
Klok- en geschutgieters, Busmeesters (VIII.
bl. 200, 201, Vr. 250 en 251). Zoo als door
de Redactie is aangemerkt, heeft de Navorscher reeds berigt gegeven over JAN TOLnuIJS. Het daarbij aangewezen werk,het Archief van kerkelijke en wereldl$ke zaken van
Utrecht, door DODT van Flensburg uitpegeven, zal ook, ten aanzien van anderen door
BUSM~~ESTER genoemde personen, met vrucht
kunnen worden geraadpleegd ; men zie daartoe in de Registers van de onderscheidene
deelen, niet alleen op de namen van personen, maar OOB op de woorden Busmakers en
Clockgieters. Mooijelijk zonde het zijn een
volledig uittreksel uit genoemd werk over de
bedoelde onderwerpen voor den Navorscher
te leveren, waarom wij dan ook alleen daarnaar verwijzen, met de bijvoeging, dat men
0.

8.
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op verscheidene plaat,sen vermeld vindt,
maar ook nog vele andere Busmakers en
Klokgieters door BUSMEESTER niet genoemd;
ook zal het hier en daar uit datzelfde werk
kunnen blijken, waarin d& betrekking van
busmeesters of busnaalcers bestond.
V. D. N.
Geschrift van Reinier Donteclock (VUL
bl. 201, Vr. 260). Over REGISALD DOXTE-'
CL~CKE (want aldus teekende hij zich met
eene zeer nette hand, blijkens schrift van
hem van den 4den September 1593) zie men
ALREMADE en VAN DER SCBELLIXG ,Beschr.’
van den Drie1 ,BRANDT, Hist. der IZeformatie,
dl. 11. REGEXBOOG , Hist. der Remonstranten,
dl.1. SCHOTEL, KerkeZ. Dordrecht, dl. 1. SOERMAXS , Kerkel.
Register van Zuid-Holland, TE
WATER, Hist. der .Herv. Kerk te Gend. Welligt zal de Heer R. bij een dezer schrijvers
eenig antwoord op zijne vraag kunnen vinden. In het Biogr. Woordenboek van VAN
DER AA, VerVOlpd
door VAN HARDERWIJK,
art. Donteclock, worden nog andere schrijvers
over dezen voorvechter der Contra-Remonstranten vermeld, en tevens de titels van vele’
zijner schriften medegedeeld.
V. D. N.
Brandmerk op de wang (VIII. bl. 361, Vr.
309). Het brandmerken op den rug is van

lateren tijd. Vroeger brandmerkte men degenen, die zoo iets verdienden, op eene plaats.
die niet door de kleederen bedekt werd, op
dat ieder hen op het eerste gezigt als misdadiger erkennen mogt,. Dit schijnt reeds zeer
vroeg te hebben plaats gehad. SENECA verhaalt (de Benef. IV. 192), dat PIIILIPPITS,
Koning van Macedonië, eenen zijner ,onderdanen, die zich aan verregaande ondankbaarheid had schuldig gemaakt jegens iemand, die hem groote weldaden bewezen had,
liet brandmerken (stigmata inicriberet).
Cap.
28 laat hij PIIILIPPCS tegen dien man zeggen :
,,Potius est, intra fines regni mei, te literas
istas oculis inscribendas , durissima fronte
circumferre - praebe in facie tua legendum
istumdecretum, quo cavetur, nemiseros tecto
juvare capitale sit,l’ waaruit blijkt, dat het
brandmerk op het voorhoofd stond.

zai ik

op eenen verkeerden grond bouwde,
benedenaantoonen.
wat JACOB GRIMM,die over zelve in de overige talen van duitschen stam vrij uitvoeri
spreekt, aangaande dit woord in onze tas 7
zegt, is weinig. Omtrent het gebruik van
zelve bij onze ouden zegt hij alleen, dat selfs
niet alleen als gen. sing. mast., maar ook als
gen. sing. fem. en als genit. pl. voorkomt;
terwijl wij omtrent de declinatie van het

woord in lateren tijd niets bij hem vinden,
dan ,J bij het persoonlijke voornaamwoord
staat zelf, plur. zelven : ik zelf, wij zelven, hiJ
zelf, 2iJ zelve. ” Grumm. IV. 362.
Het volgende vinden wij bij l?rof.RoRaulws
in zijne aanteekeningen op 8. Christina, bl.
113. ,,De oorsprong, zoowel als de adjectivische of substantivische natuur van self is in
vele gevallen niet gemakkelijk te bepalen.”
En bl. 127: ,jwat haer selve (acc. sing. fem.)
LAMED.
betreft, dat hi& en elders in dit werk zoo gedrukt staet , zal ik eens voor altijd bekennen4
Verbuiging van .zeZve(VIII. bl. 264,Vr.327).
De medewerker, die zich teekent DOOP. VRA- dat het hs. overal bestendig haer selven heeft.
Bij anderen komt het ook nog meermaels zoo
GEN WORDT MEN WlJS, is verlegen met twee
voor. - Wat de verandering van selven in
spreuken uit een stukje van het Nederl.
behoeft
Godsdienstig Tractitatgenootschap,
name- selve betreft, zoo deze verschooning
en bekomen kan, zal de bijzonderste beweeglijk,
,,Zoolang de mensch zich zelf niet weet te reden om ze mij niet te weigeren, misschien
onderscheiden van zich zelveIJ, kent h$ noch bij GRAFF, Spracksck., VL bl. 198-201 en biJ
GRIMBI., IV. bl. 355, c, dat is, in het gebruik
cich zelven noch God ,” en
aAls wij bouwen dan breekt de Heer af; zelfs van ‘t Oudhoogd. te vinden zijn. -Voormaar als wij ons zelve afbreken dan bouwt de beelden van zelve, in die betrekking (acc.
sing. fem.), ontbreken overigens ook bij onze
Heer.”
Hij vraagt in de eerste plaats, wat die oude schrijvers niet, als Fery~ut, vs. 4488;
spreuken beteekenen. Ik zal hem in dit op- maer zij zijn niet menigvuldig, en dikwijls
zigt niet wijzer maken. Want ook ik versta staet er de verbuiging op en niet verre van
deze spreuken niet, ja ik twijfel ze% of ie- af.”
Aangaande het gebruik van zelve in onze
mand, de schrijver zelve niet uitgezonderd,
tegenwoordige taal lezen wij bij Dr. BRILL,
die wel verstaat.
De andere vraag is, of z&e hier goed ge- NOU. SpraakI. (uitg. lS46), bl. 480: >>Bij de
declineerd is. Gelukkig kan ik den vrager voornaamwoorden gevoegd, komt het in den
nominatief doorgaans, en in den genitief imhierop antwoord,en. Daar hij zonder twgfel
meer verlangt dan een enkel neen, zal ik hem mer in den sterkenvorm voor: ik zelf, qO zelf,
aanwijzen, hoe zelve verbogen wordt wan- kij zelf; mijns zelfs, UWS zelfs, zqns zelfs. Om
neer het staat achter een persoonlijk voor- overeenstemming in’de uitgangen te verkrijgen, zegt men mijns ze& enz. en nimmer mejnaamwoord.
Het verwondert rn$ niet, dat hierover eene ner zelfs enz. De genitieven mijns zelfs, uws
vraag gedaan wordt.Want zij betreft een on- zelfs gelden zoowel voor het vrouwelijk, als
derwero
uit onze taalkunde, waaromtrent voor het mannelijk geslacht; ook staan ziJ bij
--..
--x
groote dwaling en verwarrini bestaat. Ziet uitsluiting v66r het naamwoord, waarvan zij
men de werken onzer beste schrijvers in, dan afhangen, en zonde% zulk een naamwoord
ontdekt men, dat ieder op zijne wijze met het worden zi.j niet gebruikt. De sterke genitief
woord zelve omspringt. Onze grammatici, z$ van het meervoud (zelver) komt in verbinding
althans wier werken ik er over naslaan kan, met zelfst. naam- en voornaauiwoordeu niet
maken het niet beter. TEN KATE verbuigt al- meer voor, ja in uwes zelfsdient de enkelvoudige vorm zelfs voor den genitief meervoud,
dus (Aenlsid. le dl. bl. 499) :
daar UWS zich tot meer personen laat richten
Enkelv. Nom. m. en vr. zelve, onz. zelf.
P,
Dat. en Acc. m. zelven, vr. zeZve,
en ook werkelijk tot hetvoornaamwoordvan
den 2den persoon meerv. behoort.In het meer0. zelf.
voud dan wordt meestalde zwakke vorm ze&
Meerv. Nom., Dat. en Acc., m. en vr. zelven.
Hij grondt z$ne stelling op de verbuiging oen gebruikt: zij zelven, de koningen zetwen, en
van het woord in het oudhoogduitsch.Dat
hij in den genitief der koningen zelven, en de ge75

t
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voornaamnitief meervoud der persoonl.
woorden in verbinding met dit woord wordt
altijd door het voorzetsel van omschreven :
van ons zelven, van hem zelven.” In de aanteekening bl. 808 wordt gezegd: >lBlijkens de
verbuiging des woords in het Gothisch is de
zwakke vorm zelve de oorspronkelijke , en in
den Statenbijbel treft men dan ook dezen
vorm overal aan. Nog verbiedt niets: de man
relve, het kind zelve te zeggen, en in de verbogen naamvallen zelven, behalve in die van
het vrouwelijk enkelvoud en in den accusat.
onzijdig enkelvoud.”
Wat betreft de verbuiging van zelve in het
nederlandsch der middeneeuwen, TEN KATE
meent dat zij overeenkwam met die van het
woord in het oudhoogduitsch. Prof. BORIASS
is van hetzelfde gevoelen. Nietteminhoezeer
onze taal in vele opzigten met de overige talen van duitschen stam overeenkome, hier is
verschil, hier verschilt zij van gothiesch en
oudhoogduitsch, van angelsaksiesch en oudsaksiesch.
In onze taal wordt zelve, waar het
achter een persoonlijkvoornaamwoord staat,
als substantief beschouwd. Achter een voornaamwoord, dat op een vrouwelijk voorwerp
terugziet, heeft het dus dezelfde declinatie
als achter een, dat opeen mannelijk voorwerp
terugziet. Ja wat meer is, het heeft dezelfde
declinatie achter een voornaamwoord, dat
éénen en achter een, dat meer dan Qénen persoon te kennen geeft. De declinatie is onregelmatig, namelgk;
Nom. selve.
Gen. selves.
Dat. selven.
Acc. selven.
Ik laat eenige voorbeelden volgen.
1. Achter een voornaamwoord, dat op een
enkelvoudig mannelijk voorwerp terugziet.
Nom. IC selve , Lekensp., 111. 17. 22 ; du
SelVe,MAERL.,&.
HiSt.("),ILI. 20, 21; ghi
selve, Lanc., II. 2229; hi selve, Lekensp., 1.
3. 31.
Gen. Mijns selves, Lekensp., 11.36. 810 ;
dijns selfs, ald. 11. 17.135; sijns selves, Lanc.
II. 5060; uwes selves, Partenop., 87.20.
Dat. Mi selven, Lanc., 11. 2. 3652 ; di selven, Lekensp., 111.20.46 ; u selven, al& III.
3. 518, 526; hem selven, aZd., 1. 12. 65.
Acc. Mi selven, La&., 11. 5635 ; di selven,
Lekensp., 11. 36. 702 ; u selven, ald., 11.44.
529; hem selven, Wapene Murt., 1. 348.
2. Achter een voornaamw., dat op een
meerv. mann. voorwerp terugziet.
Nom. Wi zelve, Lekensp., 11. 41. 176,
~ERL., Sp. Hist. (*), 111.41. 99 ; ghi selve,
Lekensp., 11. 36. 166, Lanc., 11. 36253; si
selve, Lekensp., 11.3.29,III. 14.239.
Gen. Uwes selves , Lefiensp., 11.36. 123,
.
(*) Uitgave van Dr.VriaWIJS.

235; haers selfs;, ald., 1.34. 26,37,79,44.55,
111.1. 20,3. 1030,13.
13,16. 129,20. 92,
MinnenZ., 1. 1819, 111. 167, Der Ystor. Bl.
4153.
Dat. Hem,selven, Lekensp., 1.45. 69.
Acc. Ons selven, Lekewp., ID. 20. 49;
hem selven, ald.,I. 23.28,31.41,34. 52, III.
20. 20, Lanc., 11. 33375, Minne~zl., 1. 2388,
111. 954.
3. Achter een voornaamw.,dat
op een enkelv. vrouw. voorwerp terugziet.
Nom. IC selve, Li&., 1. 268; du selve,
Mienenl., 11. 1920 ; gi seive, ald., 1. 1772; si
selve, Lanc., 11.19847.
Gen. Mijns selves, Lim6., IV. 415;dijns
selves, Minnen& 1.1876, IV. 1066; uwes selves, aM., 1. 1720; hoirs selfs, ald., 1, 1953,
3180,II. 2171,3275,
III. 862,1V. 649,976.
Dat. Miselven, Lekensp., UI. 3.840, Limb.,
VI. 2541; u selven, Minnenl., 1. 1014, 1705;
haer selven, Lnnc., 11. 11315, 11512, 19557,
Minnen& 11. 1122, Liwb., ID. 566, 593, IV.
209,1623, V. 162.2, VI. 2694.
Acc. Mi selven,Larac.,II. 11982,15469,
40253 ; di selven, ilfinnenl., IV. 901; u selven,
Limb., 1. 1232, Vl. 1784, MCnnenl., IV. 2224;
haer selven, Partenop., 57.22, 112.21, Lekensp., 111. 6. 67, 14. 180, Lasre., 11. 1698,
12401, 46716, Li&., 1. 122, A’inneul., 1. 468,
872,875,2362,II. 889, 174%, 1770,3986,
3993, HE. 203,415,708,1014,IV. 216.1836.
4. Achter een voorrmamwoord,
dat op een
meerv. vrouw. voorwerp terugziet.
Nom. Ghi selve, Minnenl., I’V. 426, 42ï ;
sy selve,ald., 11.1693, IV. 926, 1949.
Gen. Uwes selves, Minnenl., IV. 2271.
(Van den dativus is mij geen voorbeeld bekend.)
Acc. U selven, Minnenl., IV. 1954,2263;
hem selven, ald., IV. 730, 16’70.
Eigenlijk kunnen de persoonlijke voornaamwoorden geene betrekking hebben op
woorden van het onzijdige geslacht. Waar
men ze er op laat slaan, denkt men zich de
voorwerpen, welke die woorden te kennen
geven als personen, en wel als personen van
het mannelijke geslacht. Zoo hebben de genit.
sing. s@s zelfs, fragm. uit die Rose in DE
JAGERS Magaz., dl. HL. bl. 173, vs. 100 en
174 vs. 109, en de acc. in hem selven, Lekensp.,
1. 23. 91,41.106, Minnen& 111. 332, op neutra betrekking.
Behalve het in hem selve, LimB., VI. 2008,
blijkbaar eene fout van den afschrijver, zijn
mij bij onze oude schrijvers slechts twee afwijkingen van den regel voorgekomen. De
eene is de acc. sing. fem. haer selve, Lanc., 11.
7224, 18970, Limb., Vl.. 1834. Doch ook dit
is niets anders dan eene fout. Want tegenover de twee plaatsen uit het 2e boek vanden
Larrcelol waar selve voorkomt, staan er zes
waar men selven leest, tegenover eenmaal
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1sehe in de eerste zes boeken van den Limborch
staat driemaal selven , terwijl wi in den LeIceiaspiegel, den Minnenloep, den Partenopeus
en de St. Christina (vgl. Prof. BOR%ANS t. a.
pl,)altijd selven vinden. De andere, geene fout,
maar werkelijk afwijking van den regel, is
de nom. sing. mast. en fem. seiver, Minnen&
1.159,477,1960,2184,11.2698. Men vindt
dezen vorm, zonder twijfel een germanismus,
in hetzelfde werk ook nu en dan achter substantiva.
Ziedaar dan de eerste afwijking van den
ouden regel. Later volgde eene tweede, insgelijks ten gevolge van den invloed van het
hoogduitsch. Men gebruikte in die taal reeds
in het begin der 16de eeuw selbst. Men nam
dit in de onze over met weglating der t. Dit
zelfs gebruiktCOORNHERT in allenaamvallen.
Nu en dan echter vinden wij bij hem zelven in
den acc. sing. mast., b. v. Seneca, vanden
weldaden, 1. cap. 8 : ,ldaeromme geve ic u alle
dat in mijnder macht is, dat is my selven,”
ald. cap. 9 : ) ten is ooc niet te wanen, dat hi,
die hem selfs een waerdige gave maecte, hena
selven verachtet heeft ;r’ en in den acc. sing.
fem., ald. cap. 5: swat heeft de croone doch
dierbaers in haer selvèn.” Het leven van Seneca,
“op dat ghy [zegt SENECA tot zijne vrouw]
niet en schijnt u selven te sere bemint ende
mijn glorie te seer benijdt te hebben.” CATS
gebruikt in den nomin. altijd zelfs, b.v. (Amsterd. DIEDERICHS , 1828) le dl. bl. 491:
Soo dient gy selfs te zijn getucht

(sing. mast.)

Mast. $9. Gen. selfs, Phil. 11: 1%.
Mast. Pl. Dat. selven , Amos V: 26, VI : 5.
Mast. Pl. Acc. selven, Matth. XLX: 12, 1
Cor. X1: 31, 1 Joh. 1: 8.
Fem. Sing. Acc. selven, 1 Cor. XIII: 5,
op. 11: 20.
Fem. Plur. Acc. selven , 1 Tim. 11: 9.
Neutr. Sing. Acc. selven, Matth. X11: 25,
Rom. XIV: 14, Jac. 11: 17.
Vraagt men, hoe wö in onzen tijd het
woord zelve moeten verbuigen, ik antwoord,
niet anders dan onze middeleeuwsche schrijvers, dan nog in de 170 eeuw onze Statenvertalers het verbogen hebhen. Vooreerst,
omdat die wijze van declinatie nog niet beschouwd kan worden als verouderd en door
eene- andere vervangen te zijn. Want er
heerscht daaromtrent in onzen t$d de grootste verwarring. De eene schrijver gebruikt,
even als HOOFT, zelf in alle naamvallen. Een
ander schrijft met TEN KATE zelve in den acc.
sing. fem., zelven in het meervoud in alle geslachten en naamvallen. Weder een ander
behoudt in het meervoud de n in het mast.,
maar laat die in hetfemin. weg. Nog een ander declineert het woord geheel als adjectivum. Ja men vindt er, die ook aan den acc.
sing. mast. de 1~ onthouden. Er is dus geen
later gebruik, hetwelk ons verhindert tot het
goede gebruik van den ouden tijd, dat nog
tot in de 17e eeuw voortgeduurd heeft, terug
te keeren.
Ten andereh, ons volk gevoelt nog, dat
zelve achter het pron. pers. geen adjectief,
maar substantief is. Dit blijkt hieruit, dat
het nog dikwijls in plaats van dat pron.
pers. een possessivum gebruikt, ja er bovendien een adjectivum, het adject. eigen, v66r
plaatst. Nog hoort men zeggen: >jhij benadeelt zijn zelven of zij, eigen zeben,” ook in
het meervoud >~zij benadeelen haar aelven of
haar eigen .zelven.” Men houde dit niet voor
een misbruik in onzen tijd of een weinig
vroeger ontstaan. Reeds bij CATS lezen wij,
1. bl. 472:

bl. 491, wat gy sellefs blasen kont (pl. mast.),
maar in den accusat. altijd zelven.
Bl. 407. Elcke sprake in sich selven een
bijsonderen aert hebbende (sing. fem.).
Bl. 450. Het quaet leert sich selven (sing.
neutr.)
Bl. 451. Vele - brengen sich selven in
nogh grooter ongelegenheyt. (pl. mast.)
Eene derde afwgking was deze, dat men
overal zelf schreef. Eoo doet o. a. EOOFT.
Men meene daarom niet, dat men in de 170
eeuw de echte verbuiging van zelve niet meer
Als niet gekomen is tot yet ,
kende. Een bewijs van het tegendeel levert
Soo en kent yet s;jn selven niet.
onze Statenvertaling des bijbels, waarin het
woordgoed gedeclineerd wordt. De volgende en bl. 416:
plaatsen bewijzen het.Verlangt
men ook voor
Ga& meer slechts u eygen selven
Met een onvermoeiden vlijt
de overige naamvallen bewijsplaatsen, men
Ondersoecken, onderdelven
zal die waarschijnlijk met hulp van TROYMIEn bEproeven wet gij zijt.
US gemakkelijk vinden.
Waarschijnlijk zijn er nog wel vroegere
Mast. Sing. Nom. selve, Matth. X11: 45,
voorbeelden van te vinden.
Luc. VI: 42, Ram. XV: 14.
Mast. Sing. Gen. selfs, Matth.VI: 34, Lw.
P.LEENDERTZ,WZ.
1X: 25.
Hohenlohe-Langenburg (VIII. bl. 290, Vr.
Mast. Sing. Dat. selven, Eph. V: 27, Tit.
340). >>En dato du 7 Janv. 1764, toute la
11: 14.
attendu
Mast. Sing. Acc. selven, Matth. 1V: 6, maison de HOHE~LOHE-~EUENSTEIS,
sa noble origine, et son anciennett?, et eu
VIII: 4, x1x: 19.
BIasc. Pl. Nom. selve, Matth.XX : 10, Lw. ogard aux grands et loijaux services qu’elle
avait toujours rendus a l’empereur et, a l’emX1: 52, Gal. VI: 13.

pire dans les occasions les plus importantes
‘l’empereur FRASÇOIS I lui COnf&a la dignitc
de prince du st. empire romain, érigea 1~
comte en principauté relevant immédiatement de l’empire, et ses anciennes armoiriez
furent d’après l’ancien usage rétablies ei
augmentees.” Alna. de Gotha,. 1886.
WILIIELYISA CRRISTIIVA FIEXRIETTEVA~
HOHENLOHE-LANGEXBURG,
wordtzoowelmei
:den titel van Princes, als FRIEDRICH ERNST,
haar vader (uit den tak NEUEXSTEIN gespro-

ten), f 24 Oct. 1794, met dien van Ykzs, in
‘de verschillende Ah. de Gothn aangewezen.
In de Aont. op de Gesluchtl. der VAN HARINS (Stamb. van den Pvieschen Adel), u-ord t
FRIEDRICH EII~YC 1 den 7den Fobruarij 1773.,
’ te II’oZaeyu, getrouwd met MAGDALENA ADRIASA, oxso ZWIERS dochter, redes H.- R.Rijks-Graaf van Ilohenlohe en Gleichen, MajooT .bij de Infanterie,” genoemd.
Welke titel is nu de ware?
MO.
De Bq’ert in het gasthuis te Amsterdana
.(l911. bl. 292, Vr. 848). Te Leeuwarden is
nog spoor van een Xeijer of Baijerd. Zijn
ontstaan dagteekent van hetbeginder XVIde
eeuw, toen bij het Sint Anthonyga.sthuis
nog
eene groote afzonderlijke ziekenzaal werd
.aangebouwd,
de Beijer of Bu2jerd geheeten,
uitsluitend bestemd ;om daarin armen en gekwetste krijgslieden te verplegen en vreemde
doortrekkende personen, inz nderheid >,eerbare Luyden passerende ho B ren weghe i n
Pelgrimagio of andere verdienstige wercken,” gedurende een of meer nachten verblijf te geven. Die Beijer had door eene poort
ingang naar eene straat, welke daarnaar
Beijerstraut
werd genaamd, en dien naam tot
heden heeft behouden. In 15C5 herbouwd,
kreeg hij de bestemming om arme burgers,
burgerkinderen, dienstboden en dergelijke
personen, met ziekten of kwalen bezwaard,
te verzorgen en om doortrekkende arme lieden drie nachten te herbergen en te onderhouden. Als zoodnnig voorzag deze algemeene ziekenzaal hier weldadig in den nood
van vele behoeftige kranken en reizende pcrsonen. Gelijktijdig werden er ook krankzinnigen in dit gesticht besteed en in de zoogenaamde Dorekasten bewaard en verzorgd.
Bij het geweldig heerschen der pest te Leeuwarden , van 1381-1553, werd, wegens het
ontoereikende der overige verpleegl)laatsen
,
de Be$‘er ook daarvoor ingerigt.. Rij de behoefte in 1776 om een grooter lokaal, dan tot
dien tijd daarvoor beschikbaar was, tot school
voor de stadsarmenkindercn teerlangemwerd
de Deijer (die, wegens de toenemende kosten
van zijn onderhoud, in 1772 was opgeheven)
daartoe genomen, welke bestemmmg hij tot
1822 bleefbehouden. In 1824 werd deBeijer
met nog een ander aangrenzend gebouw tot

een magazijn voor militaire fournitures
en tot
woning voor den agent van kazernering ingerigt. Door het goed bestuur der fondsen
van het St.Anthonygasthuis,
waren de voogden van dat gesticht in staat om in 1843 bij
de bestaande 58 nog 15 nieuwe kamers voor
proveniers aan te bouwen, waarvan 7 ter
plaatse van den L’eijer, die daarmede kon
worden gezegd geheel te zijn verdwenen.
WASSENBERGD,
Taalk. Bijdragen, dl. 1. bl.
14, en MEIJERS Woordenschat, houden Beiert of
Baiert voor chaos: voor eene plaats, waar alles ondereen is vermengd; doch BILDERDIJK,
Verkl. GeslachtZgst, dl. 1. bl. 37, leidt den
oorsprong des naams af van heien, beiden,
d. i. verblzjf hebben of geven, toeven, hetwelk
met de bestemming meer overeenkomat
schijnt te hebben. (Men zie omtrent een en
ander m. EEHHOFF, Geschiedk. beschrijving
van Leeuwarden, dl. 1. bl. 175, 200, dl. II. bl.
34, 258, 2G1,350, 355.)
In verband met de oprigting en oorspronkelijke bestemming van den Ueijer staat het
bekende reeds eenige jaren hangende geschil
tusschen de gemeente Leeuwarden en de
voogden van het St. Anthonygasthuis,welke
eerste beweert, dat dit gesticht de wezenlijke
bestemming heeft van een armenhuis, oude
mannen- en vrouwenhuis en ziekenhuis, de
verzorging van krankzinnigen daaronder begrepen, en dat het gemeentebestuur niet alleen bevoegd is om werkelijk toezigt op het
beheer en de bestemming der opkomsten van
het gesticht te houden, maar ook om op dat beheer en die bestemming regtstreeks invloed
uit te oefenen en als wetgever daarvoor op te
treden.Ten gcvolge daarvan werd het St. Anthonygasthuis
door den gemeenteraad gerangschikt onder litt. a van art. 2 der wet op
het armbestuur. Daartegen verzetteden voogden zich en, na vruclitelooze pogingen tot
minnelijke beëindiging van het geschil, stelden zij bij de Arrondissements-Regtbank
te
Leeuwarden een’ eisch in om te verklaren:
l”. dat die rangschikking onjuist is ; 2O. dat
deels gemeld gesticht niet is eene instelling
van weldadigheid in den zin der wet en deels
behoort tot de cathegorie van litt. cvan gemeld wetsartikel. De eischers zijn echter onlangs door de Regtbank in hunnen eisch niet
ontvankelijk verklaard, op grond dat de wet
ten dezen geene splitsing kent.
ARIE.
Portret van M. N. Tromp (VIII. bl. 321,
Vr. 366). Indien ik mij niet bedrieg, hangt
het portret van x H. TROMP boven of tegenover den ingang van de schilderijenverzameling in hot zeemansinvaliedenhuis te GreenU+/L Ik verwijs den vrager voorts naar den
Navorsclier, 111. bl. 378 en 379 en het NUU.
Bijbl. voor 1554, bl. xxxix, x1.
J.H.VANLENNEP,
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Portret vati M. H. T~ómp. Ik meen een levensgroot portret van 1. H. TROMP gezien te
hebben bij Jhr. TEDINQ VAN BERKEOUT, op
Hoentoo, bij Olst , provincie Overijssel, waar
tevens vele andere merkwaardigheden en bescheiden, TROMP betreffende, bewaard worden. Ik twijfel er niet aan of eene briefwisseling van C.P.v.E. met genoemden Heer
TEDING
VAN BERKROUT
zal een gewenscht
VANSE‘TDEN.
resultaat
opleveren.
Portret van M. It. Tromp. Aan den vrager in den vorigen Jaa,rgang naar een geschilderd portret van TROMP, zij berigt, dat
op de vergaderkamer in de kweekschool
voor de zeevaart te Amsterdam, een oud geschilderd levensgroot portret berust; de naam
des schilders is mij onbekend,
F. M.
Het Huis te HateGde Ratertsche Toren
(VUL bl. 321, Vr. 368). IIet wapen van VAN
DES HATERT,~'~V, à deux fasces de sable,
surmonté’es d’un croissanl d’azur, vindt men
bij BALEN, Geslachtl. van ROEROX.
Mo.
Cornetis Musius (T’III. bl. 321, Vr. 370).
De Handvesten, Octrooijen, Privilegiën en
Regten aen de stede Vlaardingen enz. ‘s Gravenhage 1772, fol, cxiii, noemen hem een
Vlaardinger
van afkomst, en zijn’ vader, J.4x
Px~Tmtsz.,
een gering, doch vroom en naarstig ambachtsman, die met der woon naar
Delft vertrok en aldaar zijn’ zoon CORXEUS
teelde, die in 1500, volgens anderen in 1503,
aldaar geboren, en naar zijn’ peet CORXELIS
MUIS genoemd werd. Zijn geslachtsnaam
was anders f3pANGEx. Hij was een zwaarlijvig man, van een deftig aanzien, enz.
De schrijvers der Hanctvesten enz. geven
dusalezijn’geslachtsnaam
SPANGEX~~XI, zonder hem in, betrekking tot dat adellgk huis
te’brengen ; en hoe menigeen, in den omtrek
van een adellijk verblijf of dorp geboren,
werd daarnaar niet genoemd.
G. BRANDT, Hist. der Reformatìe, Amst.
1671, noemt hem dl. 1. bl. 538, en haalt meer
bronnen aan. Mr. JOK MEER&W spreek1
van hem in zijne VergelZjking der Gemeeraebesten, door H. DE GROOT, Haarlem 1802, dl. 111,
bl. 419, en de genoemde Handvesten vanvlaardingen verwijzen ~~&~VANBL~~SWIJC=,
Beschrijving van Delft, Kerkelijke Oudheden van
Delft, en twijfelen aan zijne vermeende afkomst uit het geslacht van MUYS VAX ROLIJ<
L. D. R.
Malefijt (VID. bl. 321, Vr. 371). Zou hef
niet afkomstig zijn van male factum, slecht o)
verkeerd gedaati P Feit is factum ; feiten .zijn
de facta, waarvoor velen thans, doch zeer on.
taalkundig, het woord daadznken gebruiken.
Zou het niet bespottelijk zijn te spreken

van de daadzaken der’voorouders , in plaats
ran íle feiten?
%:
&lalefjt. Hoewel ik nooit de spreekwy:e: het is een malefij t, vernam, wil ik ~1x1
och zeggen wat een malefijt is, en hij zal
bn misschien

het antwoord op zijnevraag

:elf kunnen maken.
De malerij t is eenc kleine zeezwaluw, welCe bij stormweer in de nabijheid der schepen
com t , en daarom stormvogel door de zeelielen genaamd wordt.
Daar is een versje, dat wel door een zeeaard zal vervaardigd zijn, luidende :

j

Het zijn malefijten
Die regen en wind schijten.

Is de malefijt boven den wind of te loefwaart op, zo0 vermeent men, dat de storm
zich nog verheffen, althans aanhouden zal ;
laarentegen: schuilt de malefijt achter de
zeilen, zoo vermeent men, dat het weder bedaron zal.
NaleJjt is in het Engelsch Petrel. Geen
dezer woorden vind ik echter in eenig woor’
donboek.
S.-A.[Ook ons was de spreekwijze onbekend. DIXI zal om
genoegen doen,indien hij ons mededeelt wat zij beteekent.]

Tetje Roen (VIII. bl. 321, Vr. 372). De
plaats bij SCNELTEIIIA, in de Aant. op de
vraag bedoeld, is waarschijnlijk die in de be-,
schqving van Polksgebruiken der Nederlanders bij het vrgen en trouwen(Geschied-en Letterk. Mengelwerk, dl. IV. st. 3, bl. 170, en de,
Bant. bl. 225), waar aangaande TETJE ROEX:
wordt vermeld, dat hij omstreeks hot jaar
1697 zijn da.gelijksch verblijf hield in het
wijnhuis de Oliphant , op de Botermarkt te
Amsterdam, alwaar Czaar PETER de Groote
zich meermalen met hem inlic t cn hem een
groot aanbod heeft gedaan, indien hij naar
Rusland wilde verhuizen; - dat hij later in.
het huis, Rlaauw Jan gcheotcn,moet
zijn aangcnomon, om ‘s avonds het gezelschap te vermaken; -dat daarna zijn schoonzoon een
wijnhuisofzoogenaamden lygemeenen haard”
opdeNieuwmarktgekochtofaangelegdheeft,
waar ‘s morgens de trompet uit een bovep-,
raam werd gestoken ter aankondiging, dat
do schoonvader ar komen zou, om zijne kunsten en grappen uit te kramen;- dat hij niet
alleen zijn bestaan heeft gehad, door in of
voor eene ton op eeno stcllaaclje ‘s maandags
en vrijdags zijne snakerijen en kwinkslagen,
aan de zamengevloeide menigte op de Botermarkt uit to kramen, maar dat hij ook dikwijls, bij bruiloften in den burgerstand, met
zijne ton werd gehaald, om de gasten met
zijne kwinkslagen, enz. te vermaken ; - dathij, naar men wil, in den tijd van den actiehandel veel geld zou gewonnen hebben, en
later in burgerlijke ruimte op de Raamgrach t
gewoond, alwaar hij in den jare 1740 zou

56
overleden zijn, twee dochters nalatende met
een vrij aanzienlijk vermogen.
Meer zegt SCHELTEMA t. a. en vermoedelijk bedoelde pl. niet aangaande dezen potsenmaker, en meer weet ik ook niet van hem
te berigten.
H. M. C. v. 0.
I’Hetzelfde deelde m%-(~. ons mede. Hii herinnert
boGendien, dat dezelfdl vra& reeds vroeger gedaan en V.
bl. 315 beantwoord is. Dnar ter &&se zal mxr nop
eenige werken genoemd vinden, die*iets aangaande TETJ~
BOEN
behelzen.]
Portret van Mr. J. C. M RadermacRer
(VIII. bl. 322, Vr. 375). Dit portret zal wel
te vinden zijn bij de verzameling van portretten in oheverw der vroegere Raden van
Indië, welke in eigendom toebehoorde aan
dedouairiere
DE GIJSELAER, geb. VAN SCHINNES, en zeer zetter als erfdeel aan de familie
BRANSE~ zal gekomen zijn, door verwantschap met de familie MOSSEL. De Heer DE
GIJSELAER, te 's Gravenhage, was in die boedelbeschrijving betrokken en zal omtrent
dit portret nadere aanwijzing kunnen doen.
V. A. H.
Ranselen,afranselen
(VIII. b1.322,Vr. 377).
JOHANXRS
zal omtrent deze woorden bevredigende inlichting vinden in WEILANDS Taalkundig Woordenboek, op Ransel en Ranselen.
Ik voeg er nog bij (wat WEILAID niet aanteekent), dat ufrunselen meer effect maakt
dan ranselen, en eigenlijk beteekent: iemand
al ranselende zijn volle bekomst geven.
Bt.
Zaniken (VIII. bl. 322, Vr. 382). Meer
dan éBn goed woordenboek onzer taal heeft
dit woord niet. Dat geeft aanleiding tot het
vermoeden, dat het eene nabootsing is van
hetgeen hij doet, die zanikt, langzamerhand
tot gemeengoed geworden. Mogt dit niet zoo
zijn en het woord naar behooren eenen wortel hebben, dan zal het wel moeten beschouwd
worden als vermaagschapt aan zingen. Of
men evenwel vrijheid heeft zanekerig te nemen voor eeno gerekte uitspraak van zaligevig, durfik niet beslissen.
Dr. RÖNER.
Trictrac (VIII. bl. 322,TTr. 383). Niet zonder reden spreekt DIXI in zijne vraag van een
Indischen of Arabischen oorsprong van dit
spel. Ook ik heb wel eens aan zoodanigen
oorsprong gedacht, zoo dikwijls mij een
prachtig trictrac-spel vertoond werd, hetwelk uit de Indiën ten geschenke naar het
moederland gezonden was. Omtrent eene Indische of Arabische afkomst heb ik niets
kunnen vernemen. Ziehier echter wat ik
vond in : Académie Universelle des jeux, etc. ;
à Lyon,chez B.CORMOX
et BLANC, 1805, tom.
111. p. 46 : r)Je ne dirai rien de I’antiquit8 de
oe jeu, et je p’entreprendrai
pas de décider

si ce sont les Français OU les Allemands qui
en ont BtB les inventeurs : je sais qu’il y a eu
des gens qui ont don& cette gloire aux Allemands, et que plusieurs autres l’ont attribu8
aux Français ; mais je crois que si l’on en juge par ce. quinous -$raît joürnellement ;on
se ddterminera
facilement en faveur de.9
Français, et que l’on conviendra qu’on joue
mieux ce beau jeu Z% la Cour de France qu’à
telle de Vienne.” - Een mager bewijs, inderdaad, voor de Fransche ultvinding!
Iets beter gaat het aanvankelijk met de
verklaring van den naamsoorsprong: IJQuan t
au nom de ce jeu, plusieurs prdtendent qu’il
lui vient du bruit qui se fa.it en jetant les dés,
en remuant les dames, parce que ce bruir
rend un son qui semble rdpéter incessamment tric-trac, ou tic-tac.” Maar wanneer
voorts de schrijver inallen ernst de voorkeur
geeft aan de afleiding van zekeren geleerden
en knappen speler, die beweerde, dat men ze
moest zoeken in de Grieksche woorden rpìs
rpc& , dan zeg ik, dat derzelver vertaling:
l>Trois fois difYlcile & jouer et, à comprendre”
liever moest zijn: j)Risum teneatis amici!”
B’.
Caius Plinius Sezus (VIII. bl. 323,
Vr. 387). Het toeval heeft mij dezer dagen
:en’ lateren druk van het door mij Vr. 387
ter sprakegebragte
werk in handen gespeeld.
De titel luidt c. PLINI SECUNDI des vnJdt-vel.naerden Natuer-kondigers
vqf Roeken (wier
Inhoud vervolgens wordt opgegeven). Hier
$jn bggevoeght de Schriften van verscheyden
andere oude Autheuren , de Natuur der Dieren
rengaende. En nu in desen laetsten Druck wel
‘Let vierde part vermeerdert, uyt verscheyden
nieuwe Schryvers en eygen ondervindinge: en
net veel kopere Platen verçiert.T’
Amsterdam,
By ABRAHAM en JAN DE wEEs,Boekverkoopers,
‘nde 4. Evangeliste. Zonderjaart., kl. 8O.
Na aftrek van het passim in den tekst gevoegde en met eene andere letter gedrukte
Jvierde part ,” komt overigens deze uitgave
niettegenstaande de verdeeling in vijf boe<en) volkomen overeen met den kwartijn der
rraag. Maar bij nader onderzoek vind ik bl,
157 vlgg. woordelijk, schoon niet Zetterlijk,
.erug wat door H. W. K. (Nuv. I.I. bl. 104)
.s medegedeeld. Heeft nu H. W. K. in z&e
editie ook hetgeen in mijne vraag door j,Doo;or GESNERUS, ALBERTOS onde ARLUN,YUS*'
gezegd wordt, dan lijdt het geen’ twijfel, of
le PLINIUS van den Liefhebber is een latere
lruk. Daar voorts hetgeen biJ H. W. K. omrent 45 of 50jaren geleden is, in mijne uit;ave op 25 of 30 jaren gesteld wordt, geloof
k, dat men haar (cëteris paribus) veilig op
1749 kan dateren. - Mijn wie en wannee,?
olijven echter voor den kwartijn gelden en
.len Navorschers aanbevolen. Op bl. 378
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wtirdt gezegd, ndat noch voor weynigh jare
den Koninck van Hispnnien , der
Soon van Keijser KAREL den vijfsten, twet
Satyros met sich ghevoert heeft.” Hierui
meen ik te mogen opmaken, dat het werk ir
het begin der XVIIde eeuw in het licht ver.
schenen is. FILIPS toch overleed in 1598
Maar nu de Dui tsche zamen steller en de vep
taler?
Bt.

korte u heeft, ons mier met den klank ie ontleend ZOU
zi@ , achten wij zeer onwaarschijnlijk. Behalve dat gelobven wij, dat onze taal zeer weinig woorden heeft, aan de
noordsche talen ontleend . - Wij nemen devrijheid hier
ook eene gissing omtrent den oorsprong dezer spreekwijze
te wagen. Of zij misschien niet reeds in het door Bt. aangehaalde stuk in het Nieuw Nuletlandsch TaaIma(lazijn
voorkomt weten wij niet: dat stuk is ons onbekend.Wanneer wij letten op andere spreekwijzen, die hetzelfde nitdrakken, eenen hekel d. i. ekel, walg, eene puist, her
land, d. i. de landziekte aan iets hebben (nog eene andere
komt b. V. bij HUIJQEIS, Korenbl. X111.46 voor), dan
zien wij in al die spreekwijzen dat het substantivnm eene
ziekte of ongemak te kennen geeft. Zoo iets beteekent mier
ook. Volgens AILIAAN beteekent het namelijk, morbw
quiforis corpusjoedis tubetculisacpuetulis deformat,
intus vero mordentis formicae sensum cruciatumque
adjkrt, en ook morbus oenereus , lues venerea. Heeft nu
in de spreekwijze eene mier aan iemand of iets hebben,
het woord mier de eerste dezer twee door KILIAAN opgegevene beteekenissen,
dan zegt zij bijna hetzelfde als eens
puist aan iemand of iets hebben.]

PHILIPPUS

Een mier aan iemand hebben (VIII. bl. 323.
Vr. 388). DIXI zal met zijne vraag wel iets
meer bedoeld hebben, dan er bij de eenvoudige lezing uit kan worden opgemaakt. Het
zal hem niet zoozeer om de beteekenis der
spreekw&e (= een’hekel aaniemand hebben]
te doen zijn, als wel om de afkomst en toepassing van het daarin voorkomende woord
mier. Wil DIXI zich de moeite geven het
Nieuw Nederlands4 Taalmngaz~n van L. A.
TE WINKEL,III. bl. 238 vlgg. op te slaan, hij
zal daar al de gevoelens dienaangaande zien
opgesomd, en aan het einde zijner lectuur
met den Heer T. H. BC’SER erkennen, dat de
geleerden het alles behalve eens zijn.
Mogen ook wij eene gissing wagen .- maar
ook niets dan eene gissing - wij geven dan
in bedenking, ofhet IJslandsche mi?*, mordeo I
(vgl. TEN KATE, Aenl. 11. bl. 6741, hier niet
in het spel zou kunnen zijn. Mier is welligt
een van die woorden, welke door onze zeelieden uit het Noorden naar ons zijn overgebragt. Een mier aan iemand hebben isdan 1
z. v. a. een’ beet aan iemand hebben, d. i. bij I
de gedachte aan iemand als ware het een’beel t
krijgen, m. a. w. op iemand gebeten zijn, waf t
men insgelijks in de wandeling dikwijlsI
hoort.
Hetzelfde mir, mur, mor, gelijk TEY KATE
het opgeeft, brengt dien schranderen taal.
vorscher op ons morren, hetwelk door hem 1
onder deonomatopoioumena geplaatst wordt
misschien niet kwalijk. Wij zouden evenwe; i
ook hier het bzïten liever willen toex>aseen,
Immers.... maai wij mogen geen zijiaadje, 1
inslaan ; dus nunctum !
B’.
[Dezelfde bla&jde van TEN KATE heeft Dr. RöxzR
tot dezelfde gissing gebragt. Wij gelooven nogtans niet,
dat de door onze geachte medearbeiders voorgestelde afleiding de ware is: Wij vermoeden - daar \%j geen ondnoordseh of iislandsch woordenboek bii de hand hebben _
kannen wij niet met zekerheid spreken”- dat TEN KATE
zich ten opzigte van dit cn vele andere ijslandsche werkwoorden vergist en ze voor sterk aangezien heeft, terwijl
zij nogtans zwak conjogercn. Zijn mir, mptrde zal waarschijnlijk een werkwoord zijn, welks inhit. praes. in het
oudqoordsch my-jcz, in het latere ijslandsnh mirju en
Welks praetcrit. o. n. murdhn ijsl. murde is. De y van den
Snit. is door de klankwisseling, die de Dnitschers umZout noemen,uit u ontstaan In het praeterit. valt dejweg
en keert ten gevolgc daarvan de oorspronke$ke vocaal
terug. TEN KATE, die dit niet begreep, rekende dit en een
aantal andere werkwoorden tot de sterke, in weerwil van
den nitgabg dha ‘van het practeritnm. Dat nu aan een
werkwoord, dat in het pracs. de korte i, in het praet. de 1
1x. 1x.

Schobbvjak (WIT. bl. 323, Vr. 389). Kan
ik DIXI niet zeggen wanneer dat woord in de
mode kwam, ik wil hem toch herinneren, dat
schobbe, volgens TEN KATE (Aen.2. t. d. kènrcisse, enz. dl. 11. bl. 369), schurft beteekent. .
Jak zal wel een bijvoegsel zijn als zak enz.,
in dergelijke uitdrukkingen niet ongewoon.
Dr. RÖMER.
SchobbPgak.
Over dit woord zie men BILDERDIJK, Geschiedenis des Vade&nds, dl. I.
bl. 292. De gemeenen, die slechts jakken of
kolders droegen, werden jakhalzen genaamd,
de edelen, die harnassen droegen, schobbejakken.
C. K. v. 8.
Schobbejak. Dit woord dagteekent reeds
van de 13de eeuw. W. J. HOFDIJK beschrijft
in zijn Schets van de Geschiedenis der Nederlanden, bl. 25 vlg., den krijgsdosch
van die
dagen, en gaat, na over de edelen, ruiters en
boogschutters gesproken te hebben, aldus
voort: j>Het gewone voetvolk daarentegen,
uit de laagste vasallen bestaande, en veelal
slecht gewapend, werd luttel geacht; naar
hunne kolven of knodsen heetten z$ ook kolfkaerels, en in later tijd, toen de edelen meer
in gesloten staal waren geharnast, en dé mai

iekolders (schubbejakken)
de dracht der
krijgsknechten werden,gaf
men hui

1 nindere
( len

naam van schobbejakken, die thands
altoos eene verachteluke beteekenis be1 xouden heeft.” - Men ziet dus, dat een
vroeger ook eerlijk man kon zijn.
7 rchobbpjak
Vgl. verder KILIAAN op de woorden schobbe
c ?njack enbij het hatSteV.IIASSELT;BILDERJ DIJK, Verlil. Geslachtl., 111. bl. 3%.
Bt.
Schobbg’ak. Er is mij tweederlei gevoelen
)ver den oorsprong van dit woord bekend.
1 Het eene is dat van H. COSWIEFCE in zijn
1Joekje: Iìoa men een schilder* wordt, (Antw.
t ?n Amst. 1844). Hij schrijft: IjDe werklieden,
( lie a,an het ontladen der schepen arbeide?,
1 log

8

dragen een k8rt

hemd van grof lijnwaad over
hunne kleederen. Dit hemd noemt men in
Antwerpen een schobejak.” Deze benaming
zou dus van het kleed overgegaan zijn op
personen van eene lage, gemeene klasse, en
toegepast op menschen van een gemeen karakter.
Maar elders (de Vriend van armen en r$ken,
TIL %,12) lees ik : nDe lagere krijgsknechten
der Kabeljaauwschen droegen kleederen als
schobben , dat is, eene kleeding in schuinsche
ruiten van blaauw en wit, als schobben of
schubben, en kregen daarom den naam van
schobbejak.” Hiermede komt overeen wat
w. J. HOFDIJK schrijft in zijne Schets va?a de
geschiedenis der Nederlanden, bl. 26 (Amst.

1857).

Het blijkt dus, dat eene zekere kleeding
van min geachte personen tot den scheldE. A. P.
naam aanleiding gegeven heeft.
Schobbejak. Komt van geschubde jak: een
wapenrok, aanvankelijk bekleed met stukjes
gekookt leder, in den vorm van vierkanten,
ruiten of schubben, over elkander liggende
als de lecen op een dak, ofals de schubben
op een’ visch. Prof. L. G. VISSCHER, over kleedingen wapening der middeleeuwsche krijgslieden en ridders, in het T~dschrift over geschiedenis, oudheden en statistiek v a n Utrecht
1841. Later werd de bekleeding in leder door
ijzer vervangen; de hierdoor zeer zwaar gewordene wapenrokken werden in de negende eeuw door de voorname krijgslieden verlaten voor de maliënkolders of halsbergen der
Noormannen. Het gemeene volk deze dure
wapenrustingen niet kunnende bekostigen,
behield voortdurend de lederen kolders, die
sterk met wol, haar of hennep gevoerd, of
wel jljacken van lynwaet, omtrent dertich
doeck dick” (Memoriea van FRESIXGA, bl. 445)
waren. Van geschubde jak tot schobbejak,
il n’y a qu’un pas, en vermoedelijk is het
scheldwoord uit dien »goeden ouden tijd” afMajoor .K.
komstig.
[Het ons door Z. H-R. medegedeelde uit BOSSCHA,
Eeldenduden te tand, dl. 1. bl. 57, komt in de hoofd-

zaak hiermede overeen.]

A. L. F. en A. P.S. (VIILbl. 324,Vr. 393).
Onder deze letters gaven THEODPOR VAN SNAKENBURG en JACOB ELIAsMICAIELSZ, beiden
(ni fallor) Advocaten te Leiden, in 173 1 Proeve
van dichtoefening uit. Wat die letters beteekenen, zal weleenraadsel blijven. Deinhoud
beantwoordt niet aan de fraaije uitgave, die
prijkt met sierlijke platen van F . VAN MIERIS,
FOLKEMA en PHILIPS. Beiden behoorden tot
het legio poëtasters van dien tijd. Zie SIEGENBEEK,
Gesch. der Nederl. Letterkunde, bl.
241 ,B~WITSEP GESSBEEK, Biogr. Anthol.en
Crit. Woordenboek der Nederd. dichtybdkcV.

bl. 308.

. . .

[Dr. aönrra noemt dezelfde personen, volgens den C!x+
talygus van de Bibliod. der Maatschappij van Nmlerl.
Letterkunde te Leyden,

dl. 1. bl. 254.1 *

Anacreontischevragen(Vm.bl.324,Vr.394).
Ode 14, vs. 12.
q3alX’ fy0 $‘E~Euyou.
Dr. J. TH. BCSER zegt, dat hier +yov het
tegenovergestelde schijnt uit te drukken van
‘t geen de dichter bedoelt. Mg schijnt dit
niet zoo. Het komt er maar op aan, hoe men
het woord vertaalt. De gewone opvatting:
ik ging op de v2ugt , kan er (ik ben dit met Dr.
BUSER eens) niet door; zij contrasteert belagchelijk met de voorgaande woorden roiyb
Aa,&bu - “EPw, en het vlugten zou bovendien, gelijk Dr. BUSER teregt aanmerkt, nergens toe gebaat hebben. Ik stel derhalve
voor, f~suyov te vertalen door: ik ontweek, on&
dook .zg, schot. De dichter vlugtte niet, maar
kon, met al zijn’ heldenmoed, tegen AMOB
slechts defensief te werk gaan. Dat hij zich,
trots al zijne maatregelen, eindelik op genade of ongenade moest overgeven, is niet te
verwonderen.
Ik meen, dat bij deze miJne opvatting de
allegorie der Ode goed wordt volgehouden,
en eene door alle HSS. en editiën gewaarborgde lezing onaangevochten kan bliven.

Bt.
Henry Comte de J4oens (VIII. bl. 325, Vrd
595). Bij opene brieven van den laten October 1724, verleende Keizer KAREL TTI den
titel van Baron aan HENRI en GERBRAND
NOEZIS,
ta Amsterdam, zonen van wijlen BEBNARDIJY MOENS, Vrijheer van Klinckerlant,
Grysoort , enz., en van MARIA MAGDALENA
VAN on?ira,Vrijvrouwe
van Vryenesse, S&ypwyck, Ravensberg , Oud én Nieuw Gravecoop,
Nieuwenbroeck, enz. (*), (mede, bij brieven,
van denzelfden datum, tot Barones verheven)
met vergunning, om dien titel op de eene of
andere bezitting, indeOostenrijkscheNederlanden, te mogen overbrengen. Bij opene
brieven van den 16den December 1724 werd,
door genoemden Keizer, aan dezelfde personen de ti’tels van Graaf en Gravin, met gelijke
vergunning verleend. Zie Listes des Titres
de Nobl., Cheval., etc.; Nobil. des Pays-Bas :
Suppl. aux Troph. de Brab., T. 1. p. 446464, en Geslachtl. van XOEXS, ald. p 456IKo .
463.
Coenraad Droste (%Ï. bl. 325, Vr. 398).
DROSTE, KapZteyn van een Compagnie Voetknechten ten Dienste dezer Landen,
MATTRIJS

(+) Te Amsterdam

CWRBBMW

VAN

woonachtig (+ 1735), dochter van
, uit I+iesland, en van EX&-

OBNIA

ZELC, Vroowe van gezegde heerlijkheden. Vgl. de opene brieven in b. a. Suppl. aut l’roph.,

RDNTIANA

enz.

VAN

.
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(na 1664 CoZoneZ van een Regiment Voetknechten,
en Gouverneurvan Heusden,enz.)huwde
1. KORNELIA DE WIT, dochtcrvan JOHAX, Burgemeester van Woudrichem, enz., en van .4DRIA~WAVANHEDICKHUYZEY, bij welke hU BBne
dochter verwekte; 2. EMEREZITIA RUYSCH,
dochter van KOEIYRAAD,
Ridder, Burgemeester van Dordrecht ,enz.,en van NARIA VAN
BEVEREN, bij welke hij onderscheidene kinderen kreeg, door BALEX (*) niet genoemd,
een van welke de bedoelde COENRAAD DROSTE
kan geweest zijn.

Naar het wapen (van keel, met een hart&hild van zilver) te oordeelen, behoorde
YATTHIJS DROSTE voornoemd, tot het oudadellijke uit Westphalen
herkomstige geslacht
van dien naam, nog in dat land gevestigd, en
MO.
den graaflijken titel voerende.
Coenraad Droste.Dew$ ik vertrouw,dat
de
Heer J.H.+AX LEXSEP Wel in de gelegenheidis, om P.G. WITSEX GEYSBEEK~R~~$T.
Anthol. en Crit. Woordenboek der Nederl. dichters, op te slaan, verwize ik hem naar het
2de deel van dat werk, bl. 215, waar het een
en ander omtrent C. DROSTE te lezen staat.
J. C. K.
Coenraad Droste, Een levensberigt van
dezen, alsmede een berigt dat er van zdne
(herblgf zels uan geheuchenis een belangrijk
exemplaar voorkomt op de Bibliotheek van
de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te
Leyden, vindt men in het door mij voortgezette Biogr. Woordenboek der Nederlanden
van A . J. VA!~ DER AA, dl. IV. bl. 356,357.
K.J.R.VANHARDERWIJK.

E. W. Higt (VIII. bl. 325, Vr. 401). Een
breedvoerig levensberigt van dezen geleerden man vindt men in het Woordenboek van
NIEIJWENH~I~ (oude uitg.), dl, 111. bl. 489493. Van ziJn Rectoraat te Brielle wordt aldaar geene melding gemaakt, en er is geen
reden om het er niet voor te houden, dat zijn
overlijden, en dus ook begraven, niet te Alkm4za.r zou hebben plaats gehad. De steller van
de aangehaalde levensschets is blijkbaar goed
onderrigt geweest, althans hij vermeldt op
verzoek, dat het levensberigt voor de Gedichte» van HIGT,doorProf.
YPEIJ in 1803 uitgegeven, ofschoon naar mededeelingen
van eenen
zeer geloofwaardigen kweekeling van HIGT,
geheel bezijden de waarheid is. Het is misschien niet overtollig dit laatste aan te teekeDen, daar het eene ofandere antwoord op de
vraag naar de bedoelde voorrede zou kunnen
verwijzen. Als de persoon, die de onjuistheid
van het daarin ter neder gestelde heeft opgeven, wordt genoemd RIGTS schoonbroeder, H.
H. M.C. v. 0.
J.EIKE, Predikant te Wier.
&&&& (VIII. bl. 326, Vr. 409). Wie is’
(*) Ce&c~tl."anB&VEREN~DE

WIZ.

ADELEIDE,

in,de

Geuzen

van

VAN

EARI$#,

loden zang, 5de couplet ? Vti HAREN drukt
zich zeker wat duister, althans dubbelzinnig
uit,toenh$ navan MARIAVANREYOEBSBERG
gesproken te hebben, aldus zong:
Zie, welke harten zij (de Natuur) bereidde
Wanneer ze en Uen AD~LEXDE
Aan beider Eeuw tot luister schonk.
In prokureursstijl
zou het duideldker geweest zijn, b. v.: f>in hare respective eeuwen.”
Er is toch geen twijfel aan, of VAN FIAREX
bedoelde hier met ADELEIDE zUne echtgenoot BARA ALEIDAVAN HULS. Ditblgktook
uit zang XXIII, 9de couplet, beginnende:
Misschien zal Haat in korte dagen
(Bij Neerlands rust !) aan man en WOUW
Het moordtuig door den boezem jagen,

en

eindigende:
&o zucht aan beider ongelukken,
Één traan aan ADRLEIDE'S dengal

Wanneer men op deze plaat; de noot van
HAREX zelf (bl. 376 der uitgave van
1785) inziet, en let op de woorden : Ijaan m$n
vaderland te toonen waaraan ik over dag
bezig was, terwijl aan mijn Huisvrouw en mij,
zulke nachten bereid werden ((’ dan zal er,
dunkt mij, geen redelijke grond tot t+fel
overblgven.
W. M. Z.
AdeZeide. De ADELEIDE in de Geuzen van
o. z. VAN HAREX, loden zang, 5de cqupl., zal
wel niemand anders zijn dan VAN RARENS
gade, SARA ADELVANHULS. Haarnaam
ADEL
is dezelfde als ADELEIDE, ADELHEID. Als
haar echtgenoot haren lof verheft, dan heeft
hij het oog op de ontzettende rampen van
zijn huis, onder welke die uitnemende vrouw
haren echtgenoot innig en standvastig getrouw bleef, ~schoon ‘t lot hem woedende
overviel.” Wie haar wil leeren kennen in
haar aandoenlijk en liefdevol geloof aan de
onschuld van haren gemaal, en wat ZU te
verduren had, leze hare Deductie ter zake
der bestaande geschiedenissen in het huisgezin van den beroemden staatsman en dichter, o. z. VAN HAREN, en men zal haar hoogachten, en misschien zoo ver boven MARIA
VAN
REPGERSBERG
stellen, als hare rampen
grievender waren dan die van de gade van
VAX

H.DEGROOT.

Die Deductie bevindt zich onder de bekende verzameling van verschillende stukken
aangaande het gebeurde met, VAN HAREI en
zijne dochters.
v. GB.
Vindicaecontra TyEos
Vr. 412). In deBiblioth.
mie van Wetenschappen
men een exemplaar van
met het jaartal 1579.

etc.(VIIL bl. 326,
derKonink1,
Akadete Amsterdam, vindt
bovengenoemd werk
RESCH.

Stool of stoel (VIII. bl. 326,Vr. 413). Stool
1s de ware lezing. Zie hier wat tiijlen Prof,
&*
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Majoor K. zond ons de volgende toelichting op hetgeen
van opheldering
wij VIII. bl. 338, over het woord sergeant mededeelden.
1830,bl.26,
beteekenis van het woord sergeant is tweeledig:
‘over dit woord aanteekent: ~Stoel maken l”. xDe
In onze middeleeuwsche romans en chronyken, is
sommigen hier wel eens van. Stool is de stola seriunt letterlijk serviens = dienaar, wapenknecht. Zie
of kruisband, een deel van het misgewaad HUYDECOPER op MELIS STOKE,dl.I. bl.lS;ook HILIAAN in VOW. der Roomsche geestelijkheid.
0” M. BIEUTON dansson Histoire de la Guerre, m’anDie stola und das Cingulum
prend que le sergent, qui trouvoit dans ce mc? Lat&
Hängt er dem Priester dienend urn,
l’étymologie
de son titre , étoit un Gentilhomme qui penzingt SCHILLER in zijne ballade: Der Gang dant que la Milice des Fieffés, fut en vigueur, étoit tenu
par la nature de son Fief, dit de sergenterie , ?A nn service
nach dem Eisenhammer.”
T.H.BUSER.
militaire envers sen Suzerain, qui avoit durapport aux
Stool of stoel. Dat het woord in den aanfonctions d’un adjudant.“” Dictionnaire
Militaire,par
gehaalden dichtregel van VONDEL stool moet J~~.A.D.L.C.(AUBERTDELACHENAYE),
Dresde1742.
zijn, en niet stoel, is duidelijk. Stool is een
,I t!En waarom deeze aldus te paard dienende welgeboogeestelijk kleedingstuk. Van daar gestoolden rene Mannen, om dien betoonden dienst, OM in de oude
altemets onder den naam van knechten (servienvoor prelaten. Men leze de verhandeling van schriften
tes) en dees Ridder, de twee Schildknaapen en hlmne
HIEROSYMUS VAN ALPHEN, over den eed der twee welgeboorene Mannen, nevens hunne negen, te
Utregtsche Bisschoppen, genaamd den eed grael weeten: vijf rey- cn vier handpaarden gesaamelijk onder
zeven stolen (werken van de Maatschappij der dien van glavie, bij de Duytschers eene speer en bU de
Nederl. Letterkunde te Leyden, IIde deel). Pranschen een slagzwaard beteekenende, voorkomen.“”
Van daar de bijvoeging: de mijter viel er Mr. GERARD VAN L OON, Beschr. der aloude regering.+
uan Kolland. dl. IV. bl. 377 en 378, en de noten.
mede. De Bisschop had zich immers in een wijze
20. ,I /(Le sergent deBande est différent. Ilfant borner
vroeger tooneel behoorlijk gekleed, zich om- l’étymologie du nom de celui-çi dans notre Prançois, et
ringd door nonnen, maar was op geen’ stoel :e faire venir de&rre- Gens”“,(Nederduitsch: rotsluiters),
v ,,ce qui sera suflìsant peur montrer que eet officier tenoit
gaan zitten.
c/**
[De laatste bewering dat .de Bisschop op geen’ stoel la queue des files en opposition des Hauts-Officiers qni en
LUIìOFS , in zijne Drie proeven
~~~~J.VANDE~VONDEL,G~O~.

was gaan zitten, ” is minder juist. Reeds in het toonecl
van de kerk (IV. B.) zegt de Bisschop tot inleidiug van
den lofzang:
Nu kinders, zel u hier, en in dat zelfde verhaal van den bode (V. B.), vijftig regels vroeger > lezen wij :
Ick vloogh de kerkdeur in, daer GOZE~IJN~~~~ zat,
In ‘t midden van den rey, die even vierigh badt.
Later wordt wel gezegd: Toen steghen de nonnen op maar de geheele gang van het verhaal schijnt genoeg te
kennen te geven, dat de oude afgeleefde GOZEWIJN bleef
zitten, terwijl KLARISSE hem vasthield en omarmde.]

Stool of stoel. De j)leste druk, vermeert en
verbetert,” Amst. Wed. AB. DE WEES, 1659,
4O., heeft stoel. Deze lezing komt mij voor de
echte te zijn; het spreekt toch van zelf, dat
deBisschopomgeruktwordende,zijngewaad,
stool, meêgesleept werd: j,en al” is du5 overtollig, als men de andere lezing aanneemt.
L. J.
VRAGEN

DOOR

HET BESTUUR
WOORD.

BEANT-

De MACCARE~R
zoekt ten onregte ons bijwoord schier,
dat wij ook in de zamenstolling schiereiland gebruiken,
in de eerste lettergreep van den naam Schiermonikoog.
In dit laatste woord beteekent schier gr@s, in welke beteekenis de Friezen het nog gebruiken. Schiermonikoog

is het eiland der grijze nzonniken.

Dezelfde vraagt, of de afleiding, welke BILDERDIJ K
van Komenijsurinkel geeft, nameliJk van de Engelsche
shops ofcommon-ease te verwerpen is. Wij antwoorden:
zeer zeker. Hij zie wat tij omtrent komun en /romen@
bngeteekend hebbenNav. VII.bl. 353 enVIII.bl. 30~.
Het woord rakkert,
waarnaar dezelfde vraagt, en dat
oorspronkelijk beulsknecht beteekent , komt van rakken,
door RILIAEN met torquere, tendere, tormeniis exprimere vertaald.

tenoient la tête et qu’il étoit la pour faire serrer cc3 files
selonle commandement qui en venoit d’enhaut.” ” Di&.
Militaire, als boven.
Men ziet hieruit dat men eigenlijk Jtsergent” en niet
fjsergeant” zou moeten schrijven.
In de XVde en XVlde eeuw werden bij ons te lande de
onder-officieren ~~weyffels” genoemd, naar het Hoogd.
swebel,” dat ook dienaar of knecht betcekent.
II ,,Itemelcke tienknechten sullen hebben een Rotmeister en elcke tien Rotms. sullen hebbeneen Weyfel, daer
sy onder staen sullen, en die vier Weyffels sullen staen
onder den Cape. off syn Luytent.“”
n Ordonnantie hoe men’t lant van HoElant ende Vrieslant sal mogen beschermen tegen den vijanden, enz. van
het jaar 1521, te vinden in WAGEXAAKS Vaderl. Historie, dl. IV. bl. 430 en verv.”

AANTEEKEMNGEX.

Eenìge minder bekende personen te Vlissingen
(vgl. VIII. bl. 250). De Bransche Evangeliedienaar LOUIS D'OUTRELEAU wordt vermeld
door J.ABDTRECIIT DRESSELHUIS, De Waalsche gemeente itt Zeeland.
V. D. N.
Eenige minder bekendepersonen te Vlissingen.
Over LOUIS D'OULTRELEATJ,
nopens wienJ.Hi
DE ST. eenig berigt verlangt, is mij bekend,
dat hij als predikant biJ de Waalsche gemeente vanMiddelburg reeds vóór 1579 werkzaam
was. Hij verscheen als afgevaardigde dier
kerk op de Synode van Antwerpen van 1579.
Hij nam den post van Scriba waar bU die
van 1582. Voorzitter der Synode was hij in
1581 te Antwerpen, en in 1585 te Middelburg.
Zijn overlijden had plaats na 1602. Van hem
vindt men eenig berigt bij J. w. TE WATER,.
Historie der Xefornzatie
in Zeeland, bl. 193.
QUIESCENDO.

ôl
Dialect in het land van ITuìk.
Aangebonden (Kort) zijn, ongeduldig, driftig , haastig zin.
Afkleppen, omroepen. Dit wordt gedaan
door den klepperman. Daarbij sloeg hij niet
op een bekken, maar gebruikte voorheen
zijne klep, thans een’ hoorn.
$. I&mhouwers-bijl.
.
.
Baard (Schouw-, gordiens-). Schoorsteen-,
gordijnenval.
Ballen. Balspelen.
Barrevoets. Blootsvoets.
Bast. Schaal van peulvruchten.
Bed (In ‘t) zzjn. In de kraam liggen.
Bederven (Iemand, zich zelven). Iemand,
zich zelven in het ongeluk storten.
Begaaqen , begaaid. Verbruijen, verbruid.
Beheimd zijn. Achterhoudend zijn.
Bend. Hoepels.
Bescheid ztjn. Slim zijn.
Beschepen.
Aanzeggen, bestellen om ergens te komen.
Bespreken. Een koop sluiten om het gekochte op zekeren tijd te ontvangen.
Bestaeken. Verjaarwenschen.
Beste moeder, vader. Grootmoeder, -vader.
Beteid. Voornemens, van plan.
Beworp. Plan, schets, opstel.
Bezorgd zijrs. Iets zwaar tillen, een zwaar
hoofd hebben.
Beaorgzaam zijn. Bezorgd zijn, zorgdragend
zijn.
Bikkel. Stuiter (een speeltuig).
Blaak. Rook, mist, nevel.
Blein. Blaar.
Boest, boesten. Notenbolster, bolsteren.
Bogt. Nageboorte van ‘t vee.
Boks, bokstas. Broek, broekzak.
Borstel. Kleerschuijer.
Borstel (Verf-). Verfkwast.
Borstelen. Schuijeren.
Botten. Beenderen.
Brood. Roggebrood.
Brullen, schrouwen.
Huilen, schreijen, weenon.
Bruud (vzde). Bruid (Zwangere).
Bruun. Paars.
. Buitelen. Duikelen.
Buts. Buil.
, Bd. Buidel, geldzak.
Catechisn~us.
Catechismus en catechisatie.
Deel. Stal.
Deer. Meisje.
Dempig. Kortademig.
Doek (Flesse). Linnen.
Dol (drief-,pen-). Tol (drijf, pen-).
Doon, doonder. Digtbij , digterbij.
Door& zes uur. @er vijven, zessen,enz.
Doorslag. Vergiettest. .
Douane. Guano, vogelmest.
Droebelen, gedroebel. Trappelen, getrappel
of gedreun.

Duk. Dikwijls, veeltijds.
Drij. Vlug, voortvarend, haastig.
Eek. Azijn.
Elling (Een) brood enz. Een geheel brood
,f iets anders.
Fabels vertellen. Leugens, onwaarheden
verhalen.
Forket. Tafelvork.
.F+,fjnGes. Zwak, zwakjes, door ziekte
>f gebreken.
Gaan. Loopen.
GeDoert. Boerenvolk.
Ge&. Welig, in plantengroei.
Gemul. Turfmollem.
Gemuurd. Troebel.
Gendag wenken. Groeten, zooveel als goeien dag wenken.
Gerd, met de gerd visschen. Hengel, henge.en.
Gevel. Schoorten boven het dak uitkomende.
Gevlooren. Verloren.
Gewervelen. Gewrichten.
Griezel, griezelen. Hark, harken.
Griezel (Een) op ‘t &f krijgen. Koud wor, Jen van schrik of akeligheid.
Grillen, een g& Huiveren, eene huivering.
Grinzen, een grins. Brommen, een brompot.
Gruun. Groen, ook onrijp, raauw.
Grugen. Dik, vet worden.
Haammaker. Zadelmaker.
Haerd. Keukenvloer.
Halskenf. Halswervel.
Heiwesser, wesser. Heiboender, boender.
Hel, ook veeg, een he2, een veeg vrouwmensch
of maat. Vlug, handig, een vlugge handige
vrouw of meid.
Hikkepik. Hik.
Hilt. Bikkel.
Hoed (Steile). Ronde hoed.
Hof, heuf. Tuin, tuinen. \
Uoten. Inhalen en gelukwenschen bij het
betrekken eenernieuwe woning, of bij dienstboden in eenen nieuwen dienst komende. De
holers worden getracteerd. In vroegere jaren
was -dat meer dan thans in zwang, zoodat
eene meid of een knecht den ouden dienst
verlatende, onder den arm een pakje kle&ren
en in de hand eene fles& jenever droeg.
Hommelen. Donderen.
Homnaeles (‘t Is er). Er is twist, ‘t spant
,
daar.
Hompen. Kreupel gaan.
Hoos. Kous.
Hoozebendsels.
Kousebanden. ’
Houtere lood. Roeden van ‘t glasraam.
H~UUS, in huus. Huis, in ‘t voorhuis.
Huuske (Het). Het secreat.
I&ijen [Iemand). Iemand feestelijk inhalen.
Jonkgeweest zijn, Ry is toen jonk geweest.
Geboren zijn,‘hij is toen geboren.
Kapetuni. Band, omslag van een boek;
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Kctppen. Hakken.
Keeren. Vegen.
Kieven. Knorren.
: Kieuw. Kaak.
Kips. Pet.
Kleven, klevend. Aansteken, aanstekend,
bij ziekte.
KlooZjen. Treuzelen.
Klutd. Gestoken turf (geen gebaggerde).
Kneuk (De). De knokkels, de leden.
Kniep. Knipmes.
Knoogen , knooiachtig. Drenzen, drenzerig.
Koffdrats. Koffijdik.
Koken, het kokt. Koken, het kookt.
Kop, hut ; kop-, hutpìen. EIo&, hoofdpijn.
Korf. Hengselmandje.
Korver. Mandemaker.
Kot. Hok, donker gat.
Kouw, slagkouw. Kooi, vo.gelknip.
Krang.Verkeerde
kant, ‘tbmnenste
buiten.
Kries (Een) Zaten. Een gil geven.
Krauwen. ‘t Hoofd krabben.
Kruk (Een). Eene kruik.
Kruud. Wortelenstroop.
Kruzen. Zich zwart maken, bij ongeluk,
met roet of iets anders.
Kummelig. Ongemakkel~k
van humeur.
&Ftissentick. Kussensloop.
Kuup. Tobbe.
Lam, krom, de iaarnme. Mank, de manke.
Liekstroo (Op ‘t) leggen. Afgelegd zijn (een
qk).
Liendriever. Jager, voor schip of schuit.
Loopen. Hard loopen.
Loos (De). De long.
Lorren, lorder. Smokkelen, smokkelaar.
Lugt, lugter. Lantaarn.
Maat (De). De meid.
Malie. Nestel.
Mangelen. Ruilen.
Mem, de mem geven. Borst, de borst geven.
Mensch (Heur, micn). Haar, min man.
Melk. Karnemelk.
Moer. Veen.
Mok. Mist, nevel.
Hoor. Waterketel.
Mulder. Molenaar.
Muug, musj worden. Vervelen.
Muuske verbergen. Schuilhokje spelen.
Narrig worden. Kwaad worden.
Neusdoek. Vrouwe halsdoek.
Niets, zoo niets iets doen. IJverig, zoo ijverig iets doen.
Ongelljes. Ouweltjes.
OoTen (De) toeten ,$uiten. De ooren suizen.
@heffen. Optillen.
Pelen. Met bloemen versieren.
Pellegoed. Tafellakenstoffen.
Pels. Dikke, gestikte vrouwerok.
Pitelaar. Jagtbuis.
Plavuus. Baksteen, tegel.
Printjes. Cits, gekleurden geglansd papier.
Proost. Leunstoel

,. . “,
Pruk. Pruik.
Punder. Bunsing.
Radmaker. Wagemaker.
Rakel- ,porke{ieser. Pook bij de kagche1.
Razend, een razende hond. Dol, een dolle
;
hond.
Regtevoort. Tzgenwoordig, thans.
Reuzelen. Ruwen.
Rìef. Rasp.
.
Rieren. Rillen, beven.
Ri$elen. Uitrafelen, pluksel maken.
Rip. Paardenruif.
Roome, roomschenker. Zoetemelk, melkkan.
Rijriem. Veter.
Scha~,opdeschaaf.Grendel,opdengrendel.
Schaap. Kasplank.
Schaatsen. Schaatsenrijden.
Scharren. Naar zich toe schrapen.
Schei. Scheede , vulva, messe- , breische&.
Scheefhand, scheeve
vingers. Stijve-handen,
kromme vingers van de koude.
Schelm. Dief.
Scheper. Schaapherder.
Schink. Ham.
Schobben. Den rug schuren wegens de jeuking.
Scheer. Onweersbui.
S&ooijen, schooijer. Bedelen, bedelaar.
Schortel. Boezelaar.
Schottelslet. Vaagdoek.
Schouw, schouwveger. Schoorsteen, schtmrsteenveger.
Schr&en (Zich), h$ schrìeft zich. HU is genaamd, hii heet. wordt genoemd.
Sch,&d& (Een borrel; Een borrel tappen,
schenken.
Schuffelen. Op de vingers fluiten,
Schulpen (Visch-). Vischschubben.
Schuverig. Huiverig.
Seeldraaijer.
Touwslager.
Seeltje springen. Touwtje springen.
Seuren , een seur. Sammelen, beueelpra&n,
een sammelaar, beuzelprater.
Slnbbeu.
Storten, morsen.
Slet. Tod.
Slibbef-en
, uìtslibberen. Glijden, nitgl~den.
Slib of slip. Schoot.
Smooken. Tabak rooken.
Snuut.Bek der viervoetigedierenenvogels.
Slobschorteldoek. Werkboezelaar.
Sloor (Een). Eene slordig gekleede -uw
of meid.
Spangen. Spitten.
Spinnejager. Raagbol.
Spinning. Winter-avond, vrouwen-gezelschap.
S’jrti. Gestikte katoenen deken.
Staef. Duig.
Stampsuiker.
Gemalen of geráspte sniker.
Stevels. Laarzen.
Stief (Blaauwe). Blaauwsel.
Stik, stik weeromkomen. Oogenbliklijk,
terstond,.dadeEjk.
Dadelijk we&om komen,,
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Drijven, voortdr$en.
Strouwen. Stroo&n.
Stztulsproot. Roeisport.
&&&M,
‘t kind auekt. Zuigen, ‘t kind zuigt.
Sdten, er sult iets. Branden, smeulen, er
smeult iets.
Stouwen.

Tar. Teer.
TM, ta-sneusdoek. Zak, zakdoek.

Te&tr. Tafelborcl.
Toeter. Klepperman. Bij zijnen nachtolijken omgang blies hij voorheen op een’ koperen hoorn: dat noemde men toeten; vandaar
toeter.
Ton. Vat.
TotteZen, Stamelen, stotteren.
Tswsen. Omruilen.
Uutroep. Publieke verkoop van inboedel,
vee, enz.
Unr. U$er van het vee.
Varen. Rijden, met kar, rijtuig, enz.
Verbergen. Verschuilen, iets wégstoppen.
Verbouwereerd.
Ontsteld,
onthutst.
Verkeerde (Een). Een dwarsdrijver.
Verkeld. Verkouden.
Verloren hfaandag. Koppermaandag.
Versleteza. Uit-, afgeleefd.
Verrata, de aerver. Schilderen, de schilder.
Vemetten. Kleinigheden uit de hand verkoopen.
VLschweLjer. Vischvijver.
Vwsten. Vangen, den bal of iets dergelijks.
Vtid, ‘t 5 nog hm!. Famille, ‘t is nog famille.
Vrouwmensch. Eene vrouw of vrouwsperroon.
Vuurpot. Test.
* l$%ei. Zegen (vischwant).
Wuk we&. Zacht winterweer.
Waren. In acht nemen.
Wtw~en. Groeijen, groot worden.
Wassen, de wés. Wasschen, de wasch.
Wee doen. Zeer doen.
Weite wig. Witte- of tarwebrood.
Werskop,
steiloor. Stijf hoofd.
Wiks. Glimmend schoensmeer.
IKwen ( Uit-, af-). Uit-, afvegen.
Wonen, Nestelen der vogels.
ZaugmeeZ. Zaagsel.
Zat. Beschonken, dronken.
Zeeg, een zeeg beest. Mak, een mak beest.
Zhgt (‘t Water). ‘t Water raast, bijna op
de kook.
Zoer, een zoere. Stuursch, een stuursch
mensch.
Zoer weêr. Guur we&.
Zooi (De). Het zuur.
Zwasem. W a s e m .
Zweel. Eelt.
Zweeater. Schoonzuster.
De u wordt dikwijls uitgesproken als s,
de ee als a, de oe als u, de ui als 06u, de Q’ als
s. v. w.
ei, niet als i.

De Tinhandelder Ouden (vgI.VïII. bl. 273).
5 een vorig nummer hebben wU bereids met
)en woord gewaagd van de waarschijnlijkleid, dat het tin, waarvan in overoude schrifen zoo veelvuldig wordt melding gemaakt,
mtz$ dan onmiddelliik of middel@kuit Indiö
<wam. Wij hebben onze overtuiging, wat de
Xeken betreft, gegrond op de omstancligleid, dat hun woord voor tin, met name
:aouhspo<, wel van het Sanskrietsche kaetâ*a (*) kon zijn afgeleid.
Een bewijs dat het tin, ook in Chalduea,
lit Indie kwam, zien wij hierin, dat de Tarr
;umis&m, of Schriftverklaarders uit het Heoreeuwsch in het Chaldeeuwsch, het woord~
,&dfZ in de eerstgenoemde taal) met kusteron,
k&ira uitleggen (t).
Babylon nu had hoogstwaarschijnlijk zin
bastira voor tin aan het Sanskrietsche kadra
voor hetzelfde voortbrengsel te danken. ZouJen dan de Chaldeërs met den naam, ook de
zaak niet uit Indië hebben gekregen ? En, als
die van Babylon hun tin uit In& hadden,
mogen wij de herkomst van het Assyrische
tin uit dezelfde mijnen dan niet mede voor
hoogstwaarschijnlijk houden ?
Ook het ivoor der Grieken kwamuit
Indié;
of zij ontvingen het althans door bemiddeling
van volken, die met Indiëhandel dreven en
het daardoor kenden. Dit maken wij op uit
de bewering van BENFEY, dat het Grieksche
woord iX+as voor elpenbeen mede van Indischen oorsprong is (§).
Dat het tin, v66r de ontdekking der Westersche tin-eilanden, werkelik uit Indiëwerd
aangebragt , verzekert FORBIGER bij PAQCLY,
Real-Encycl.,
Bd. IV. S. 136, en hij steunt
zijn gevoelen op de getuigenis van DIODOIWB
SICULUS 11, 36. Nu levert het CSchiereiland
Malacca het zuiverste tin, en de waarschijnlijkheid zou er dus voor zijn, dat men dit
voortbrengsel het meest dáár zal hebben gezocht, waar men het het best vond -ware het
niet, dat de Indische handelsvloten haren
koers niet zoozeer naar Malaccu, waar slechts
tin en lood voorkomen, als veeleer noorde
(*) Naar BENFEY, Art. Indien, in ERSCR~ und oRuBEBB Encycl., 2te Sect., li’ter Theil, S. 28, aangehaald
in PAULX% Real-Encwlovaedie der Clnss. Ahthumawàsssncrchaft
(Stuttga%dtj
YETZLER, 1839-1852), S.
130, Art. Indien, door A. BOBBIQBR.

(t) BECKHANN’S flistory of Inventìons, caet. (London, BOEN, 1846), Vol. 11. p. 208, Note 1. Deze Bijbelverklari!g
werd vervaardigd voor de Joden, die, na de
Babylomsehe
gevangenschap, de Chaldeeuwsche taal beter verstonden dan hunne eigene.
($) L. c.,S.26(,28?)
bij RORBIQERt.a.p., S.136.
Het Latijns& ebur (ons ivoor) schijnt met ons ever
(wild zwijn, Lat. sper) verwant te Z@, en wclligt hielden de oude bewoners van Latim , die, vGr PTRRHUS'
tijd, nog geene olifanten gezien hadden, het clpenbeen
voor
niets and,prs dan voor groote evertanden. Ons elpenbeen
(eelepenbeen)
schijnt met elcplrus verwant.
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lijker op, naar de kusten van het tegenwoor- hij kan verward hebben. Sumatra en Borneo
dige Siam en hetgeen men thans het rijk der zijn rijk aan goud. In het eerstgenoemde
Birmanen heet,plagten te rigten. Aldaar treft vindt men - even als in Mcdaccca een' berg
men, behalve tin, ook goud en zilver aan, .en Ophir - den Goenong Ophir of Passaman,
deze laatste metalen zullen den handelaar sen’ uitgebranden vulkaan, merkwaardige
wel het meest hebben getrokken.
naamverwantschap met het Ophir des BijTegen de onderstelling echter, dat de In- bels ! Beide Sumatra en Borneo, zoowel als
Banka,leveren
tin. Daar echter de tinmijdiërs hun tin hetzij dsn uit Siam of uit Malacca zouden hebben gehaald, pleit weêr de nen van Banka eerst in 1711 schijnen ontdekt
omstandigheid, dat de berigten, die wij te ztin (BECKMANN, t. a.p., p. 229), en Borneo
over het CUeRe Schiereilnnd hebben, wel we!ligt voor de oude Indiërs te veraflag,
:
van goud- en zilverstreken, maar niet van / moeten
wij wel aan Sumatra als het Tintin gewagen. Ondertusschen
, het Indische i ,eiland denken. V66r de Portugeesche overvoortbrengsel moest toch ergens van daan heersching bezat het reeds eene groote tin1. nen ITIUnt(BECKMANY,
aldaar). Volgens KRAkomen.
Wij hebben reeds hierboven gezien, dat MERS' Woordenboek hebben de eilanders in
STEPHAXUS van Byzantium, op het gezag der hunne gewoonten veel overeenkomst met de
Bassarica van DIOXYSIIJS, een eiland Cassitira natiën aan gene zijde van den GangeB, zijn
vermeldt, in den Oceaan nabij Ijzdië. De ge- zij bijzonder bedreven in ‘t maken van.gouden zilverdraadwerk, en vervaardigen zij ook
lijkenis van dit Cassitira met het Sanskrietsche kast%ru, doet ons vermoeden, dat de naam zijden en katoenen stoffen, aardewerk, wainderdaad Indisch is, van een werkelijk be- pens en velerlei huisraad. Zie op het woord
staand eiland, en van een eiland, evenmin Sumatra, bl. 819. Dit doet, zoo niet eene
door de Grieken verdicht,, als de naam daar- verwantschap,
dan toch eeue zeer vroege
aan door hen werd gegeven.Ware dit laatste gemeenschap met de bewoners van Voorhet geval geweest, ziJ zouden het Cassitera Indië onderstollen. En ; wat ons nog meer in
hebben genoemd. En uit het feit, dat reeds de meening bevestigt, dat Sumatra oudtijds
de Indiërs een eiland Cassitirn hebben geheemet den naam Eiland van den Goeden Geest is
ten, maken wij op, dat er werkelijk in over- bestempeld geworden, is, hetgeen wij hebben
ouden tijd, een uitvoer van tin uit een eiland opgeteekend gevonden (*), dat de Oosterlinnabij Indië moet hebben plaats gevonden. gen het houden voor den zetel van het ParaEn waar lag nu dat Cassitira?
dijs. Kwam het eerste tin der Grieken dus
Een gedeelte onzer tegenwoordige Oostuit onze Oost ?
Indische bezittingen schijnt aan de Ouden
J.H.VANLENNEP.
niet onbekend te zijn geweest. Immers, oostelijk van Taprobane, het tegenwoordige CeyUitgaven der Wetten en Statuten der Leidlon, maar op ietwat zuidelijker breedte dan sche Academie. In de Bpj’dragen tot de vroegste
de zuidkust, lag, volgens PTOLEMAEUS (VII, geschiedenis en den toekomstigen bloei àer Hoo%), een Eiltrnd van den Goeden Geest (ci$o~
gesc?lool te Leiden, door Prof. KIST @in 1850
BC+OYOÇ Y+Jo~), welligt ons Sumntra, en voorts uitgegeven, vind ik op bl. 43, 2de sant,. :
Wetten evde Statuten vati de Vniversiteyt tot
onder de Gulden Chersones,us , de Jabndii insula (‘I+&ou YY~UC~), een groot eiland, waar- Leyden. Geariresteert by de Ridderschap, Edevan de benaming ons reeds dadelijk het he- len ende Steden van Hol. ende Westfrieslant.
dendaagsche Java voor den geest roept.Wel- Gedr. tot Leyden, by BOXAV. ende ABR. ECZEVIER, Anno 1631,4’. Tweede druk. Te Leyligt is de tweede helft van dien naam, door
de Grieken als tweeden-naamvals-uitgang tien, bij 8. en J.LCCHTI+IANS, 1773,4O.Om(CKOU) aangegeven, niet anders dan de znmentrent deze opgave moet ik aanmerken, dat er
trekking van het Sanskrietschedvipa
(eiland), nog een druk bestaat van 1699, te Leyden,
eene zamentrekking, ook in Diu Zokotora, bij ABR. ELZEVIER, ho.; een van 1728,te
4O. en (volwaarvan de Ouden A~o~xopi8ou USOOÇ hebben Leyden, bij SANSCELLCCHTXANS,
gemaakt, in Selen l.Xu (thans Sihala Diva, gens den Catcd. libr. afss. etc. descr. J. GEEL,
Ceylon) en in Malndiven (jliialuia l)w@a, EiL B. 1852,4O. p. 289) ; een van 1763,4O. Er
zouden dus nog drie drukken der Statuten beZanden der Mcdeqers) en Lakadiven (Lcikscha
Bwipa, Meer van Eilanden) enz. bemerkbaar. staan tusschen den eersten druk en dien, wel.
Op deze wijze uitgelegd, blijft ons de reine ke door den IIoogleeraar KIST de tweede geVorlUJctVaOver.
Verg.FORBIGER
in PAITLY'S noemd wordt.
Real-Encyclopaedie,
Ed. IV. 8. 146, en de
J. C. D.
noot aldaar. PTOLEMAEUS noemt echter het
eiland, waarvan wij den naam met Jacn
(*) Alpmeen h700dusendig Woordenboek der ZumcnDiu verklaren wilden, groot, vrnch tbaar en lering enz. (Te) Amsterdam, (bij) Gebroeders DIEDE;
goudrijk (FOWIGER bij PACLY, IV, S. l), B~~~s,gt;XXI,qhet woordSumatro,bl.3331.
qvplk laatste kenmerk piet op Java past, maar
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VItAGEN.
Se.- Mr. Hendrik Charles Focke. Wie
was hij ? Wat heeft hij gedaan, dat hij een
monument verdiende, welks plegtige onthulling den 3den Julij 1858, te Paramaribo plaats
had (zie Nieuw Amsterd. Effectenbl., 6 Aug.
1858)? Antwoorden hierop worden spoedig
regtstreeks aan het adres van den ondergeteekende te gemoet gezien, die ze later in dit
TUdschrift
zal bekend maken.
R.

J.R.VAN

HARDERWIJK.

99. - Bràef over de VrQXeid. Achter de
Nederlandsche
vertaling van de Inleidìng tot
de wijsbegeerte, door w. J. '8 QRAVESANDE,
Amst. bij F. ROUTTUYN, 1747, komt een uit
het:FransCh
vertaalde Brief over de Vrijheid
voor, waarvan in de voorrede gezegd wordt,
ndat hij aan den Heer '8 GRAVESANDE geschreven werd, toen dit werkje voor de eerste
maal was uitgekomen.” Gaarne wenschte ik
den auteur van dien brief te kennen, - ook
in verband met eene andere vraag: wie ‘t
eerst in Frankrijk de philosophìo van ‘s GKAv~~~~~~gebragtheeft?
Blijkbaar toch wordt
het werk van dien Protestant nog voortdurend op de katholieke seminariën in Frankrijk gebruikt en op prijs gesteld, zoodat zelfs
nog in 1858 de Introduction à laphilosophie,
~~~G.J.'SGRAVESANDE,
werdaangekondigd,
als uitmakende een deel van de Bibliothèque
philosophique de la Qeunesse, publiée par une
société de professeurs, et approuvée par Mgr.
Z’Arch.evêque de Paris.
D. B. K.

dus tot de )ChevaIeries
de circonstance,”
gelijk hg die de l’unionparfaite en dzd me’rite
van Denemarken in 1774, noemt, p. 335. HU
schint onze medaille van Doggersbank niet
gekend te hebben,welke,
even tijdelijk zijnde
als die van Cincinnatus, door onze dapperen
is gedragen. Slechts éenen heb ikgekend,
die daarop uitzondering maakte ; hij was, in
latere jaren,.zeide men mij, te VeelEngelschgezind. Waar vindt men omstandig alles wat
deze medaille van Doggersbank betreft? De
slag is door den fraaijen penning van HOLTZEY
mede vereeuwigd.
L. J.
6 9 . - Aardappelsoorten. Wie helpt mij
eene hand om de namen der verschillende
aardappelsoorten in onderscheidene deelen
onzes lands alfabetisch biJ een te brengen?
BH’.
9 9 . - Appel- en peersoorten. Men weet,
dat de appel- en peersoorten in onderscheidene deelen onzes Iands verschillende namen
dragen: wij vragen daarom een overzigt van
alle appel- en peersoorten onzes lands; wat
kan men uit onderscheidene provinciën daartoe in den Navorscher zamenbrengen ?
D. BH’.

81. - Ketterbranden ìn Utrecht. Zoo wij
ons niet vergissen, komt daarvan reeds een
voorbeeld voor, en wel van eene vrouw, in
Utrecht op het einde der XIHde eeuw wegens ketterij verbrand. Kan iemand mij ook
teregt helpen, waar ik dat kan terug vinden?.
SCII.

. - Als ‘t ware. VeeltQda hoort en
scI$t men als ‘t ware; b. v. hij is als ‘t
9 2 . - Lat@zsch gedicht van G. Brandt.
ware blind voor dat gevaar. Moet de con- Quo5 planctns et quo5 gemitus mea pectora tangunt ,
structie niet zijn: als ware ‘t? Men zal toch Quod aures sonitus perfundit P Tristia Musae
niet zeggen: jthij betaalt dat tot een prijs als Fundunt verba, animusque mens mihi tristia portat
neve ulla mihi solamina
oerno
het ware goud,” dan kon men twijfelen of Omina,
Jam superesse;
ipsae valles teneraeqne
volucres
ware adject. of verb. is. VZQ heeft dat kleed Audisse nuper longam renovare querelam.
- weggeworpen als ‘t niet deugde,” wanneer de Net mirnm, nostri decus immortie Lycei
meening is: l)aZs deugde het niet.” Het mag te Amstelis relhnquit opes, veterisque resolvit
dezer gelegenheid misschien niet ongepast Jura sodalitii , patriae commotas amore.
Rottera nunc aperit gromium
, atque nutristolum (p)
zijn te herinneren, dat in het nu bijna 100jaExoipit, ut reforat fructus atque de ore fluenti
rig tijdschrift De Letteroefeningen, onder een Verba logat. Sit non frustra fovisse videbit
schat van opstellen, waarvan sommige veel Se juvenem. Sed tu juvenem doctissimus (*) nostrum,
van hunne waarde verloren hebben, ook op Ante canis lupos et diliget aëra piscis,
de neologie in onze taal wordt gewezen. Met Quam nostros vestri tupent (t) oblivia sensus.
0. BRANDT.
een ander doel eenige deelen doorbladerende,
trof ik in den Jaargang 1800, Mengelwerk,
Dit vers is door G. BRAXDT geschreven in
bl. 31-38,255-258,399408, een opstel een Groots oprechte comptoir Almanach op’t
daarover aan. Was ~LUBLI.YK de Jonge, of faer 1671, toebehoorende aan den Heer J.
wie anders, de schrijver?
L. J.
HONIG, JZN. te Zaandijk,
en mij voor eenigen tijd ter leen afgestaan. Bovendien heeft
. 88. - Medaille van Doggersbank. DAM- BRANDT in dezen Almanak ingevuld, hoe de
BREVILLE , Abr. chronol., p. 340, maakt melpredikbeurten in dat jaar bij de Remonding van de Ordre de Cincinnatus vBtabli en
faveur des officiers - qui avoient fait la
(*) lees: do&ssime.
BESTUUR.
(t) Waarsehijnl~k te lezen capienl.
B&STUGR.
guerre avec les Americains.”
Deze behoorde
9
Dl. 1X.
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st~ntsch-Gereformeerde
gemeente te Amsterdam zijn vervuld, en over welke teksten
gepredikt is. Tot heden kon ik niet met zekerheid te weten komen, op wien BRANDT dit
gedicht vervaardigd heeft. Kan ie;a;dn$j
hierin ook te regt helpen ?
. . .
BS. - Onbekend wapen van 1595. Ik vind
onder oude papieren het volgende wapen:
gevierendeeld, 1 en 4: drie slangetjes regt
overeind met den kop naar boven (en pal) van
zilver, elk in den bek een mij onbekend voorwerp houdende, (mogelijk moeten het tongetjes verbeelden), van goud, op een zwart veld;
2 en 4: een0 zespuntigc zwarte ster op een
gouden veld. De overige insigniën, een helm,
schildhouders, enz. ontbreken. Naast het
wapen staat geschreven: Anno 1595. Wie
voerde dit wapen?
D. te D.

84. -St. Stevens 1-ijden. Van waar is
het gebruik ontstaan, dat op den tweeden
Kersdy alle liefhebbers der rikunst zich
vereenlgen, om eenige uren eenen wedren aan
te gaan, een gebruik dat vroeger meer algemeen was, maar nu nog slechts in eenige
dorpen van ons vaderland in zwang is?
D. te D.
95. - Graden b2j de exaamina. Van wanneer dagteekent het gebruik, dat er biJ de
examina aan de hoogescholen graden gegeven worden ?
D. te D.
03. - Anakreontische v*cagen. In de meeste uitgavan ANABREON en zelfs aan het hoofd van het Vatika.ansche
HS. vindt men een niet onaardig versje op hem,
waarvan echter de maker onbekend schijnt tewezen: want
alhoewel eenige geleerden het mn zekeren BA~ILIUS toeschrijven, bestaat hiervoor echter niet de minste autoriteit.
Intusschen is het stukje in den Anakreontischen vorm
en overigens niet onwaardip; eene plaats in den bundel in
te nem&. Jammer evenwei, dat de tekst er van hier en
daar nog al wat geleden heeft; want liever wil ik de platen matheden, die er in voorkomen, aan de onoylettendheid der afschrijveren of aan de onleesbaarheid van het
voorschrift, dan aan de onkunde en wansmaak des dichters wijten.
Laat ons eens beproeven, of wij de leemten en slordigheden, die er werkelijk in zijn, eenigerrnate vermogen
weg te nemen, en of de c&ica conjecfur& gelukkig
genoeg maq wezen, om niet bloot te veranderen maar ook
te verbeter&.
‘t Is lid mogeEik,
*-.- - dat de pleonastische uitdrukking
XÉywv qcosr~s m vs. 3 door voorbeelden uit andere
dichters en schrijvers kan verdedigd worden; het komt
mij echter voor, dat men tot zoodanige verklaring slechts
spaarzaam en alleen uit nood detoevlugtmoetnemeqvooral wanneer wij met die kleinere soort van versjes of dichter&jke vernuftspelingen te doen hebben, waarin niets te
veel of overtolligs dient gevonden te worden, zal het naïefkorte, kern- en als ware ‘t spreukachtige niet verloren
gaan : eerder toch zal men in de zoodanige eene ellips dan
wel een pleonasme aantreffen en verwachten.
Intusschen is, dunkt mij, de tekst hier ter plaatse op
eene andere wijze te helpen, en wel eenvoudig door de verzetting van slechts twee letters, t. w. door, in plaats van
ven

AÉyywv

, te lezen y&u ;

ds

wanneer de zin volkomen in

orde en de uitdrukking, naar alle waarschijnlijkheid overeenkomstig met des dichters gedachte zal wezen. Aldus gelezen, zegt hij : win een’ droom ontmoette ik ANAKREON _
en toen deze &j zag of ontwaarde, sprak hij rng lagchende
*au of toe.>’
Ziedaar eene lezing, die, mijns bedunkens , zich onelndig gemakkelijker laat uitleggen dan de vulgata , en welligt om haar eenvoud zich aanbeveelt.
i)e geheele 7e versregel dient noodzakelijk eenige verandering te ondergaan ; zoo rtij den dichter eene gezonde
en geen brabbel- en beuzeltaal willen doen spreken.
Vooreerst toch bestaat er niet de minste noodzakelijkheid voor de herhaling van het woord xaL&, er ligt geen
nadruk in, ‘t is geestelooze tautologie. Wel kan en zal
ANAPREON een schoon oud man geweest zijn; maar hierop zoo in ‘t bQzonder en bij herhaling te drukken, is eer
hinderlijk dan aangenaam: en daarom gis ik, dat er moet
gelezen worden húao; ; dat praatzieke toch komt geheel
overeen met de natuur van een’ grijsaard; ‘t geeft een’
goeden, duidelijken I passendeu zin, en de verandering bepaalt zich slechts bij ééne letter.
Maar nu blijft er in denzelfden regel een grooter struikelbiok over, t. W . het woord piAtuvo~, ‘t geen mij ten
minste zoo stuit en hindert, dat ik het niet dan met we&zin leze. ‘t Komt mij zelfs beqottelgk voor, om een’ afgeleefd grijsaard, derwgze zwak op de bcenen en bevend,
dat tij geleiJ en ondersteund moest worden, nog aan het
euvel eener verliebte schwärmeree’
te doen hinken. Vandaar vermoedeik,dat er moet gelezen worden @,06UO~ ;
iets dat met den aard en de doorgaandc en bekende levenslustigheid van ANAHREON best strookt, en daarenboven
bijzonder wel overeenkomt met den onmiddellijk volgenden
regel, die er als ware ‘t het bewijs voor oplevert; terwijl
overigens de gemaakte verandering weinig heeft te beduiden en den tekst geen geweld aandoet.
Er is welligt niets in de geheele Anakreontische nalatenschap, dat zoo hinderlijk is als de 13de regel van het
onderwerpelijke stukje. Ik voor mij althans begrijp volstrekt niet, wat hij moet beduiden, wat voor kracht of

nadruk er in gelegen ziJ : en vermoede ik slzoo, dat er, met
uitwerping van het scheiteeken achter &cS~at, kan gestaan hebben @do&, welk woord zich op eene eenvoudige
en gansch natuurLjke wijze vereenigt met het voorpade
urdyo<. Zoo althans krggen wij een’ goeden verstaanbaren zin : de gewone lezing is laf, geesteloos, mat, kinderachtig; geen dichter, die een weinigje smaak bezit en begrip heeft van het wezen der poëzie, zou aldus kunnen
schrijven.
Wel is de aoor ons te dezer plaatse voorgeslagene pissing eenigzins vrijer dan de drie voorgaande; zij verschilt
evenwel niet dermate van de gewone lezing, dat de eene
niet voor de andere kon genomen worden, ~ocl’w< voor
pod’ouu : welligt is de handschriftelijke lezing wat onduidelijk geweest, en heeft de niet genoegzaam taalkundige en
naauwlettende afschrijver zich, met het oog op den 3sten
regel, laten verleiden, om dat &<ÊU hier nogmaals in te
schuiven, waar het trouwens geheel misplaatst is.
Nu schiet er indit stukje nog wel het een en anderover.
dat wg anders zouden wensohen; doch dit is meer van ondergeschikt belang, en we hebben hier ook niet te doen
met een’ dichter uit den gouden en klassieken tijd der
Grieksche poëzie, maar slechts met een’ navolger van den
liefelijken en zoetvloeijenden ANAHBEON, en die bovendien waarschijnlijk eenige eeuwen na hem heeft geleefd.
Anders zouden wij al ligt onze bevreemding kunnen te
kennen geven
10. i)at het hier meer een’ droom van ANAHBEON dan
wel van hem zelven geldt, ten minste aldus voorkomt.
20. IJat hij de lippen van den beminnel~ken grijsaard
naar wijn laat, rieken; iets dat voor ons en naar ons ge
voel alles behalve kiesch en aantrekkelijk is.
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9. Dat de Liefdegod zoo wat eigendunkelijk en CUV~Z&emeti den krans van ANARBEONB
hoofd afneemt en
dien op eens anderen kruin dfnkt , enz.
Edoch dit zijn meer kleinigheden, die men over ‘t hoofd
zien en niet zoo naauwkeurig moet uitpluisw.; zoo wU ten
minste niet begeeren of vurderen, dat de dichter beter,
jui+er, volkomener geschrevw , en zich correcter uitgedrukt hebbe dan hij werkelijk heeft gedaan: ook z# dr
genoemde zwarigheden mogelUk nog wel op te lossen.
Het zij ons genoeg, op eenige , naar ons gevoelal, kapitale fouten en leemten in den tekst gewezen te hebben:
het gaarne aan geleerderen overlatende, om onze gissin
gen en beweringen te toetsen, ja zelfs, als mw die onge.
grond mogt bevinden, te wederleggen en iets beters in dc
Dr. J.TH.BiiSEB.
plaats te geven.
81. - Volksvooroordeelen. Alhier (Zwolle
en op meer plaatsen in de provincie Overÿsse,
heerscht onder het vnlk nog de meening , dal
men een drenkeling, zoo lang de yolicie hel
lik nog niet heeft geschouwd, niet geheel
maar alleen, voor zoo veel het bovenlijf Letreft, uit het water mag halen.
Bestaat deze gewoonte - waartoe oud<
wetten of keuren aanleiding hebben gege.
ven (*) - ook elders?
T.H.BUSER.

os- Fàlippcc of Philippe. Kan iemani
ook levensberigten mededeelen van FILIPPA
of PHILIPPE , derde dochter van Graafw~~.
LEX 111, in 1326 gehuwd mot EDCARDIII
Koning van EngeZond. Alles wat men ovel
haar kan mededeelen zal aangenaam zijn
zoo spoedig mogelijk, te vernemen, aan
K.J.R.VANEARDERWIJK.
om. .- Verkleinwoorden. Behoort de t it
b&$e, zoontje, Dientje, Kaatje, Naatje, Daalje
enz. tot de eerste of de tweede lettergreep’

In het eerste geval zou men die

wkl&

moeten afbreken als volgt: beentde, aoont-je
fie&e, enz. ; in het laatste geval zou mer
de drie laatste woorden aldus moeten schrij.
ven: Katje, Xutje, Dafje. Wie kan ons di
F. v. A.
ophelderen ?
100. - Paadje. Zou het niet beter zijn
in plaats van paudje (hofjonker) te schrijven
padje? De a toch mag op het einde eener
lettergreep niet verdubbeld worden, terwijl
de dj als eene onafscheidbare letter moet
F. v. A.
worden beschouwd.

101. - 0. B. van Borcke. Van OTTO BERVAN BORCEE
vinden wii een werkie
aangekondigd, onder den titel : sloffe en yeeit,
of bedenkìnaeta over den aard der zielen en de
&wijzen voor he;dre onsteqjykheid.
Amst. bij
A. FOKKE, sz. 1791. Was die BORCKE een
NARD

(*)Vergel.

fiZ”ak
1.

P.

c. NOLRUPSEN,

in den Geld. VolksVII.

voor 1859, bl. 223, en den Navorecher,

Nederlander? Of is het boekje uit het Hoogduitsch of uit eene andere taal vertaald?
J. C. K.
In den HOU.
103. - G. van Vreeawgk.
Spectator van J. VAN EFFEN, komt de naam
VOOrVan

BOOSSEN

VANVREESWIJK,

eenPa-

racelaist ; VI. lste stuk, bl. 100 van den 2clen
druk. Hij geeft van zich zelven en van zijne
kunstgeuooten, in zijne Zilveren Rivier, enz.
ofte Konìysfonteìn,
het volgende heerlijk
denkbeeld: j)De natuur is een dienaar (sic)
Gods, en wij zijn gebooren naar den beelde
Gods. Zoo moet de natuur ons dienen en
eeren.” Behalve dit geeft het Naamregister
van Nederd. boeken van J. VAXABKOUDE en R.
ARRENBERG,illVOCo,llOg de VO~gelld6?:

.,%ht

der Mane of yhns der Zonne. Gouden Leeuw
of den azijn cler w$zen, met ‘t vervolg. Amst.
1646. Kabinet der mineralen, metalen en bergen.
Ib.1670,met’t vervolg, 2 stukken. 1zoode Leeuw,
of het zout der Phìlosophen. Ib. 1672. Groene
Leeuw, of het licht der Philosophen. Ib. 1674.
Zijn er ook levensberigten van dezen alchymist bekend?
X03.-Meester

Jan. Inden Holl. Spectator
IIL2de stuk, bl. 675
van den 2den druk, vinde ik gewag gemaakt
van een’ blinden organist te Valkenburg, in ‘t
land van Overmaas, bekend bij den naam van
Meester JAN, en reeds vrij lang overleden (in
1733). IjDie op ‘t gevoel wist te zeggen van
wat kleur de zijden linten waren, die men
hem in de hand liet nemen en bevoelen. Hij
speelde met de kaart, en telkens als hg gaf,
wist hij wat zijne partij in de handen had,
waarvan Prins WILLEN 111, naderhand Koning van Engeland, in ‘t jaar 1667 de proef
genomen heeft.“Ditberlgtheeftmijopgewekt
omtrent dien Meester JAN nader onderzoek
te doen; maar tot hiertoe te vergeefs. In de
hoop dat de een of ander Navorschermeer
van hem weet en het zal mededeelen, heb ik
dit berigt overgeschreven.
J. C. K.
van

JUSTUS

VAX

EFFEN ,

1 0 4 . - Oude kruik. Onlangs kwam ik in
het bezit van twee kruiken, waarvan de eene
mij echter alleen oenigzins belangrijk voorkomt. Zij zijn gevonden in den grond, op
eene plaats waar vroeger een Spaansch legerkamp geweest is. De hoogte van de gevraagde kruik is in Nederl. maat 2 palm, de
omvang op de breedste plaats 5 palm, terwijl
zU eindigt in een’ hals, waaraan twee onder
slkander geplaatste ooren. Om den buik
der kruik staat twee malen achter elkander:
Des Heren Wurt blein ekeit. Boven en onder
lit omschrift zijn drie koppen geplaatst, elk
loor lofwerk van den volgenden gescheiden.
De kleur is bruin, gestippeld rnel witte plekies en letters. In den hals is een wit pijpje
9”
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bevestigd, dat in eene kromme rigting er uitsteekt, en met het binnenste der kruik gemeenschap heeft, ofschoon niets van de witte
stof, of het witte voorwerp, dat er zich in bevindt, daardoor er uit kan worden geschud.
Nu zag ik gaarne de volgende vragen beantwoord: l”. Wat beteekent het omschrift?
2O. Waartoe heeft zulk eene kruik gediend
(kan mogelijk het witte voorwerp, dat er zich
in bevindt, een overblijfsel van een verbrand
lijk zijn? ik betwijfel het)? 3O. Waartoe
dient het pijpje dat er uitsteekt? 4O. Zijn er
meer dergelijke kruiken bekend?
D. te D.
[In het omschrift zullen de beide laatste woorden wel
verkorting zijn van bleibt in ewigkeit.]

los.- Orde van St. Michiel en Ridder
Baronet. In Nederland in ‘t Miniatuzdr, 2de
brief, leest men :
VHOOFT, het leven van HENDRIK den Vierden van Frankrijk en Navarre beschreven
habbende,(wie toont het ware afbeeldzel van
den eenen, wie het valsche van den anderen?)
werd ridder van sint Michiel; DE RUITER was
het ook. Zoo gemeen wordt die ridderorde,
dat men met de tekens derzelve den scherprechter omhing, waar voor toen niemand der
ridderen wilde aangezien worden. Zie RICHARDSONS
Pamele. KAREL de Tweede van
Engeland maakte, volgensw~~~~~oaa,het
runder-nierstuk,
‘t geen hij gaarne gebraden
at, met alle plegtigheid, ridder BARONET, erflijke waardigheid.”
Vindt men deze bijzonderheden bij andere
schrijvers geboekt, en behoort de laatste niet
onder de anecdoten gerangschikt te worden ?
MO.
108. - Opschrift aan de Zaan. nMen bewaart aan de Zaan een oud tafereel, met dit
opschrift: nDits den boom met het wapen
váhet geslachte v&WILLEJI AbRIAENSZ. vÄ
COUWENHOUE heerva Holij,dewelckeoverledë is tot Vlaerding de 20 September 1609,
out wesende omtrent 100 jare, achterlatende
dus veel kinderë, kints-kinderë
eñ ouerkintskinderë.” Zie Nederland in ‘t Miniatuur, 10de
Brief. Is dat tafereel met opschrift daarM;g
.
aanwezig?

lor. - Schimpdichten. Zijd de volgende

schimpdichten in eenig werk te vinden, of
afzonderlijk in druk uitgegeven?
Napoleon en de Dorps Predikant of men kent
de gek aan .njn kuren. Nieuw zangstuk zonder
Meiody.
Rapport van Xerxes den Tweede aan den
Raad van zijn Ministers naar zijn ongelukkigen
logt teegen de Tartaaren en Kalmukken. Saty~~o~MAPoLEoNs~~~~ naarR&and.
Baonaparte is ziek f

Engeland schrijft hem een recept, en den
Koning van Napels en Westphalen roept hij
om hulp. Rusland voelt hem de pols. Spanje
en Portugal zetten hem een Fontanel. Oostenrgk geeft hem het laatste Olijfsel. Pruysschen drukt hem de oogen toe. Denemarken
en Zweden luiden de Doodsklok. De PaHa
leest eenen Psalmen BUONAPARTE geeft des
geest. Amen ! ! !! 1
Elk in zijn Vak of Onze voorouders en Wq.
Er wordt o. a. in gezegd :
Zich onafhankelijk verklaaren,
En strijden tachtig bange jaaren,
dat konde slj ;
Naar veyligheid
alleen verlangen,
Een Koning kiezen.. . . . . . . Neen ontfangen,
dit kunnen wij.

het eindigt met
Voor ‘t Land met roem zich overdekken,
En wonden tot cieraad doen strekken,
dat konde zij ;
Maar kruipende als nieuwbakken Eed’len,
Heelhuids (P) om lint en kruissen
beed’len
dit kunnen wij.

Inval of Naam&8 op den gedemitteerden
Zeecapitein Andries de Bruin (*).
Amsterdam.
1.
De Vaandrignaonw~~ is den luipsten (3) braaven man
Die in het bespotten van een ander seer wel kan
3@ montje roeren, maar enz.
2.
gijn Buurman komt daarbij, den alderslimsten
man
Die men in een k. . stoel met ringen setten kan,
Hij is ‘t , enz.
3.
‘T Consijntje van Jan Oom, dat moest er ook bij weesm
Schoon dat hij enz.
4.
Den Beursesnijder
heeft sijn mond ook moeten snoeren
Maar in een valsche sask enz.
Den mooijen
Wijl hg enz.

EVERT komt

K.
hier ook mee in ‘t verschiet

6.
Den Phariseer SCHUURM~ , die met s@ fijne streeken
Een ander voerde aan, maw selfs is weg geweeken ,
3choon hij sijn eijgen hand had op ‘t papier gesett
Heeft nogtans enz.
(*) Men was, naar het schijnt> op dien DE RRUIJR zeer
gebeten, want op een los stukje papier vond ik nog geschreven:
De Held der Maas verminkt aan eer en reputatie
HetwerktuigvandePrins.
. . . . . . . , . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . hangt hier tot aas der raven.
Op ditzelfde stukje papier staat ook:
Ter zee is WILLEI Admiraal,
Te lande is hy Generaal
In de kerk Paus en Kardinaal
In ‘t Hoff, enz.
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Dit sjjn 80s brave Lien
Die elk dient te vlien
Den Amptman doet er bg
Dan hang se op een rg
net een galg vol.

Beul8 Disperatie
m’el R a a p .

overt Aff-sterven van Da-

1.

Den Beul is in den Diepen Rouw,
Verbrandt zijn boute dikke Touw,
Vernielt zijn koorden. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
$2. Nu RAAP dien Oppersten
Doelist,
Sterft op syn bet en hy hem mist,
Weet hij geen weg, syu schaa te boeten,
Dagvaart de Ravens, Kraay en Meuw,
Ter hulp; om met een schor geschreuw,
Hun aller Rampe te Versoeten.
8. Zij roepen Wraak enz.

Grafschrìft op Danìel Raap.
Antwoort op seker geschrift ontworpen door
de sooyenaemde Vr$compaynie
met haar aen-

hang.

Kort Antwoort op verschgderae
door de RebelZengefabriceert.
Droom (*).

Paspuillen

Ik droomde van de nagt niet lang voor ‘t Oosterblosen
Dat ik gesliigert wierd ala in een dal van Rooseu.
58 selfs in ‘t Lusthuijs daar den Gmoten Mogol woont,
Dm Tnrck wel eer ons hooft, maar nu bijna ontroont.
drie en twintig regels lager, staat:
‘T sal weer vergadering sijn, dan komt de Prins aan’t mer
Daar legt dan Lubbert Turck met sijn Frederik Broer:
Wie weet hoe ‘t ook sal gaan, met goud met lijf en leven,
Hoe sal men schranderen
Willem de Rekening kannen
geven
Ik31 w 80 deftig siet? enz.

Ter ontsterfelijkegedaytenisse
van de Baadt.
soekende heerschzuyhtìge en als Don Quichol
veretandìge schuijm der Borger8 Ambassadmrd
sonder Oredentialen residerende binnen N$hegen.
Op het beslooten Boek oj het nieuw Holland8en Silvergeltgemunt
A”. 1681.
El)itaphe sur la Cabale Patriotìpue.
Ci git Madame la Cabale
Originaire de Purim ,
Qui d’une main folie et brutale
Vendoit la Hollande 8 ~01~x8.
Quoique nourri de fleurs d’Orange
Un petit Ssumonneau du Rhin,
Ingrat soutenoit ce dessein,
Se gon&nt d’orgueil dans la fánge
Lors qu’lm Aigle, brillant, grand, valeureux & fort.
D'un coup d’aile , en passant, lui a don& la mort.
Grat&irìft

op Mevrouw de PatrioUischen
Cabale.

Hiir legt Mevrouw Cabaal begraven
Geboortig veu Pu@,
(*) Wie wordt in Een Droom ter uitleg ‘ng opgedr.
uan de meerderheid wan de Mugktraats %er stud Arnhem,

7

blz. druke,m&

u0onea~IwsrL"

bedoeld?

ZU gaf, verblind door Fransche
gaven,
Het Land sen LODEWIJK ten prijs.
Gevoed door malsche orange vrugten
Wou t lelyk Selmtje van den Rhijn
Ondankbaer,
mede t land doen dugten ,
Om deelgenoot des roofs te zijn
Een Adelaer geducht verheven
Redt Neerlands Staet in dezen nood ;
Hy kloet al t roofgedierte beven,
En elaet met eene wiek Mevrouw en ‘t Salmtje dood.
MO
met Rapport van Xerxm den tweede wordt ,vonden in Rijtnelar~ van mr.a.~~~ IIARLE, Leiden,
J. VAN THOIR, 1514. Andere nitgavcn buiten WehI van
den dichter verschenen en vol fouten vindt Mo. vermeld
Nau. VI. bl. 211.1

los.- Brieven en predikat& van Paschier
de Fijne. Men behoeft de monografie van
dezen merkwaardigen man van den Hoogleeraar J. VAN VLOTEN slechts te lezen, om
tot de zekere overtuiging te komen, dat PASCEIER veel meer brieven geschreven heeft,
dan ons tot heden bekend zijn. Zijn die brieven verloren gegaan, of weet iemand waar ze
schuilen ?
PASCHIER schreef in z!jn Leeven : >pIk heb
nu tot het 72ste jaar mijns levens, ende he.t
26ste mijner bedieninge tot Haarlem , onverhindert gepredikt, gelijk ik nog alle sondagen doe, alhoewel ik voele, dat het seer verminderen van ‘t gesichte ISU sulks haest sel
beletten.” Deze aanteekening doet rng veronderstellen, dat IASCHIER zijne preeken, althans ge&urende de laatste jaren zijns levens,
geheel of gedeeltelijk geschreven heeft. Daar
ons van hem als kanselredenaar weinig of
niots bekend is, zoo zou het te wenschen zijn
dat van zin predikwerk althans iets voor
ons bewaard was gebleven. Mogt iemand
hieromtrent mededeelingen
kunnen doen, za
zullen zeer welkom zijn aan
R.
1 0 8 . - Georg Eponis. In REERSHEMIUS'
Ostfriesländisches
Predìyer-Denkmahl
komt
onder de gereformeerde predikanten te GroszBorcrsum , omtrent 1566 een’predikant GEORG
EPONIS voor, die waarschijnlijk in 1567 aan
de pest stierf. Volgens VAN IIARï)ERWIJKS
Biogr. Woordenboek der Nederlanden, komt
JURRIAAN
EPEszoon ook onder den naam van
GEORGIUS
APONIUS voor. Deze kwam uit
Emden naar Amxterdam ti 1566, en onmogeljjk ia het dus niet, dat ~~0x1s en APONIS dezelfde personen zijn. Is dit zoo, dan gist
BEERSHEMIUS~~~~~~~~~~,~~~EPONII~~~
de
pest is gestorven. Wie kan dit uitmaken?
R.
llO.- Marcus de Bye. Zeer gaarne zou
ik van Jonkheer YARCuS DE BYE, die in
1622 kapitein, ofeigenlijk luitenant der bezetting op Loevestein werd, iets meer weten, dan
hetgeen VAN UABS VAN BRAKEL over hem heeft
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opgeteekend (zie Oorsprong van Loevestein
enz. bl. 55). In VAN DER AA'SBiogr. Woordenboek ontmoet ik hem niet. MARCUS nr
BIE, die aldaar als kunstschilder voorkomt,
zal toch wel dezelfde niet zijn.
R.
van Johan Beets en Jou7;
lil.- Gedichten -

Ueaniugh. HO~~ERBEETS schreef
den llden April 1622 uit Loevestein aan zijn
neef JOHANBEETS, die een geruimentijdbij
hem had doorgebragt : )> Jamdudum tuorum
eciitionem rythmormn desidero. Verum tu
nescio quid, latere eos sinis.” Van JOHAN
BEETS' Dichtkonst van verscheide stoffen is mij
alleen eene uitgave ‘in 4O. van 1668 (Hoorn]
bekend, welke donr zijn’ schoonzoon na zijn
dood werd uitgegeven. Heeft hij welligt zelf
enkele stukken daarvan vroeger in het licht
doen verschijnen?
In dien zelfden brief maakt HOOQEBBEETS
Bodecheer

gewag van

J.

C~DECREER RENNINUHSLO~-

aangh van Jupiter youde munt-goddin; Nengeldichten,
velddeunen. In VAN DER AA'S Bioyr.
Woordenboek wordt hiervan geen gewag gemaakt. Zijn deze gedichten van RENNINGII
misschien in eene latere verzameling opgenomen ?
R.
Van BODECREER BENNINO zijnona de volgendeNeder Fandsche gedichten beken&
l”. Leydsde Gorlof--L>aghen
of Nederduytsche Gedichten, Am& JACOB AEBTSZ. oo~o~,l6YO,44
De
Gouden Munt-Godin komt er in voor, maar is ook vroeger afzonderlijk uitgegeven, wij meenen in 1628.
20. Dido ofl’ heylloose Minnetocht.
Treurspel. jLeyden by JACOBUSBEEO~, 1634,kL4P.]

.

112. - Hubrechtsdag. Onder oude stukken vond ik het volgende briefje:
Monsr. MUYEN.
Naerdien ick nu rechtevoert eene missive
heb ontfangen w+ den naem van mijn nove
VAN RENES VAN DORP, de commandeur in
Maeslandt, en jonkheer JACOP VAN ALHONDE,
om den hubrechts dach by den houtvester
genomineert te worden heb niet willen laten
UE tselve te adverteren, om de here houtvester daervan te willen spreken, alsoe sy
cortelicks met meer andere edeluyden in den
hage sullen comen requeste presenteren nopens de capittel duynen , voerts de twee gasten om dienaers te wezen lopen my alle daech
sen begeren van UE my een weinichantwort willen laten weten wat ick haer seggen
sall hiermede godt bevolen mit grote haeste
desen ix december 1596.
UE geaffectionneerde vrunt
Memorie
J.VAN
LENNIP.
Aen Monsr. YUYEX,
4 Secretaris van houtvesterye.
Vermits de gewone St. Hubertsdag
op den
3den November invalt, vraag ik: wat hier
onder jjhubrechts dach” kan bedceld zijn?
**
*’

11s: -7 Palmboom. Er zijn eenige spreekwijzen uit de natuur ontleend, die op verkeerde begrippen steunen , o. a.: Zoo blind
als een mol. Zoo doof als een kwartel. Is het
ook zoo gelegen met: Het yaat hem als de
palmboom, hij yroeit in de verdrukking? welke
men bezigt om iemand aau te duiden, die
moedig de rampen en wederwaardigheden
,
waardoor hij getroffen wordt, het hoofd biedt?
J. C. K.
114. -Een vers van Rowley. ROWLEY
heeft in aandoenlijke verzen de uitwerking
der aalmoezen beschreven :
How chesp arc goed prayers ! B poor penny buys
Thet by whicb man up in a minde flies
Ad mounts to heavec . . . . _
Deze aanhaling vind ik in MEZIERES,

Em

geneesmiddel der armoede. Wie zegt mij wat
er volgt?
P---P*

115. - Gildepenning. In mijn bezit is een
geel koperen gegraveerdegildepenning, groot
37 millimetres.
Voorzijde. Een zeilend scheepje (tjalk),
waarorder men leest: Gij Moet Scheppe.
Keerzijde. Een schop of spade, regtstandig op een’ grond met eenige grashalmpjes
geplaatst.Ter
linker zijde des schops staat de
letter C, en ter regter zijde eene S.
Boven den penning hot getal 203 (waarschijnlijk het nummer van den gildebroeder).
Aangenaam zal het mij zijn van HH. Numismatmi
eenige inlichting te ontvangen, tot
welk gild en plaats deze peuning mag behooren.
FREDERIKEIENDPIK.
J.16. - Verkoopiny hj Palmslag. In de
Haarlemsche Courant voor 13 Januarij 1859
wordt aangekondigd een j)Verkoop
bg Palmslag van Bovenveenen en Ondergronden” te
Hoogeveen.Wat
is een Verkoop bij Palmslag?
J.H.VAN

LENNEP.

117. - Mr. caspr van Poelyeest. J. KONING, in zijne Geschiede& van het slot te Buiden,bl. 133, Zegt: u~.CASPERPOELGEEST,

organist te Franeker. Hij behandelde het orgel, de viool en een krijtend, schel of sterk
sprekend instrument, bijzonder geschikt tot
het langzaam voortbrengen van aandoenlijke,
klagende en treffende toonen, destijds bekend
onder den naam van Lentumlirum. J. J. STARTER noemt hem in eengedicht('t
Vermaeck
der Jeuyht, enz. Leeuwarden 1616, in lang
4O, bl. 174), waarin hij hem veel lof toezwaaide : den constrpj’cken Instrumentist.
Vrage: Komt Mr. CASPER VAX POELGEEST ook elders voor, en was Lentumtirum
of Kryter het nu onder den naam van Fagot
bekende muzijkinstrument
?
J. D.
L.
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Liedertafel (1. bl. 218; vgl.IX.bl. 11). Ofschoon volstrekt niet bevoegd om in het taalzuiverings-proces
mede te oordeelen, in hoe
ver die vreesebj ke verbanning+vonnissen
regtvaardig of minder noodzakelijk zijn, teeken ik appel aan ten opzigte van het hier boven geplaatste woord. Mij dunkt toch, eer
ms.- Paulus Buis. Wie was en hoe na men die vonnissen zno spoedig uitspreekt,
bestond den Curator der Lcydsche Hooge- mogt men wel eens toezien, of men bij die
school, ook con Amersfoorder
, een andere (?) verbanningen geen inwoners den lande uitwijst, die, al zijn zij van vreemde afkomst,
Mr. PAULUS 13133, dien VAN REUSSEN(%S~.
Episc. Foed. Be.@., t. 1. p. 162) nog in 1582 belangwekkende personen zijn, of niet zoo
pater van het klooster van ST. AQNETA, te goed door een’ inboorling kunnen vervangen
worden. Maar hier is meer.
Amersfoort, noemt?
T.
l”. Is dat lid van het woord waaraan men
zich het meest te ergeren schijnt, van gelik0
lZ0. - Ernst Brinck. Jonkh. Ridder VAN spelling in onze taal als in de Duitsche, en
RAPPAnD geeft ergens in een Over?@ eener
duidt hetzelfde voorwerp aan ; en, of de buiverzameling van Alba amicorunl, uit de XVIde
en XVIIde eeuw, zijn voornemen te ken- ging van het eerste gedeelte (Zied), dat ook
nen, om van tien verdienstelijken RRNESTUS in beide talen eenerlei is, tot vereeniging
met het laatste lid in onze taal ook nog wel
BRINCK, te Harderwlj’k
in 1581 geboren en in
is, laat ik aan deskun1649 overleden, een levensschets te geven, onverantwoordelUk
diger’ over.
waarbij zijn WelEd. Geh. zijne Alba tot
20. Wat nu het geheele woord, als technileiddraad zal nemen. Is dit gedaan? Bestaat
schen
term ter aanduiding van de zaak aaner een gegraveerd portret van RRINCK ?
gaat, het schijnt dat LAMEL) er vrede mede
m
1.
zaude hebben, als hij maar overtuigd was,
dat datgene wat het aanduidt, het zitten rondX21.- Mad. de Panquille. Wie was MadelIa om eene tafel, plaats h?eft. Is dit zoo,dan kan
LARRIDONDEPA1YQUILLE,PHILISDE
LATOUR ik hem geruststellen en mededeelen, dat ik
DuPINDELACRARGE, gestorvenin1793,
Wier
het niet alleen van meer dan een gezelschap
beeldtenis te Versailles hangt?
T.
weet en gezien heb, maar zelf lid eener vereeniging ben; waar het van de oprigting af
heeft plaats gehad, en waarschijnlijk alt@
blijven zal. - Maar vooral
TOELICIXTINGEN
EN TEREGTWIJZINGEN
3O. In Ber Volksthümliche Deutsche &f&OP VROEGERE ANTWOORDEN.
nergesany , Seine Geschichte, seine geselschaftliche und nationale Bedeutung von J>. OTTO
Het dierlijk magnetismus (1. hl. 22 ; vgI. bl. ELREN, Tübingen, 1855, vindt men onder
136, 199 en 261). Naar aanleiding der vraag andere belangrijke en boeijende mededeelinvan P.J. v. M. aan het slot van zijn antwoord gen over ZELTER, den )) tuchtigen, vielbeop bl. 261 van den eersten jaargang, is die- schäftigten Maurermeister” en de r)Berliner
nende : dat Dr. VAN D~ARUBI als hqecretaris van Singacademie”
het volgende:
de ISollandsche Maatschappij’ der Tetenschap&ZjTIm war ZELTERS Freund ; der verpen, op den 30sten Maart 1316, den Uoog- traute Umgang des Dichters, unil die wol-&
anf die derbe
leeraar J. A. VILKENS (die zeer ingenomen thätige, mildernde,Einwirkung
was met Clairvnyance) , schrifteli k heeft Natur sind unverkennhar ; ZELTER schuf die
voorgesteld eene proef te nemen met eene Melodien zu cWrriE’s Liedern lma auch bei
verzegelde doos, waarin eenig schrift (een Gründung der fiirdigen Stätte, wo beider
woord) zou besloten zijn en dat, zonder de Liedern verwandte Schöl)fungen ihre Geldoos te openen, te doen lezen door een’ ge- tung finden sollten, ist der Geist des Dichmagnetiseerde; dat de HOU. Maatsch. der terfiirsten , wenn auch nicht unmittelbar,
Wetensch. bii het welnelukken. behalve eene doch anregend, anfmunternd thätig- bei der
openlijke v&klaringy nog f 2bO aan het In- Gründung der Liedertafel.”
----mm
stituut van TJoofstommen te Groninrlen zou be,> Die Gesänge dieses Abschiedsabends
zorgen. - In äe werken van genogmde Maata&zppij vindt men welligt veel, wat op deze brachten ZELTER auf den Gedanken, die Liezaak betrekking heeft ; voorshands zie men dertafel zu stiften. Ihm schwebte in der Behet Mengelwerk van de Vad. Letteroef. voor geisterung König ARTHURS Tafelrunde vor:
1817, bl. 541-559 en 700-708.
Liedertafel wollte er seine Schöpfung ueunen.”
s. v. w.
Ik heb, om niet te veel plaats in beslag te

118. - Schr$ùers der B$ùoqseZs op Wagenaar. Als schrijvers der Bijvoegselen
en
Aanmerkingen van WAGEXAARS Vaderl. Historie worden genoemd: VAN WIJN, LAxBRECRTSEN,MARTINI,tXl snderen.Wiewaren
die anderen ?
T.
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nemen. het belenpwekkende
beri& bekort: BAX in de Groote kerk te Bergen op Zoom opvoldoende echter% het om dit te bewijzen: gerigt, doch in het bombardement van 1747
ZELTER had een’ romantisch-historischen met de kerk verwoest geworden.
grond voor zijnen naam, ZELTER gaf zijne
In do Messuger des Sciences Historiques,
&höpfwy” een’ naam. Wie ontneemt hem etc. de Belgique, An.née 1858, le Livraison,
vindt men dienaangaande eenige bijzonderdat regt,wie heeft het ragt tot oene alledaag
sche herdooping ?
heden, inzonderheid de vervaardiging en
Om nu hier niet ook nog uit te weiden, oprigting van dat monument betreffende, die
over het zoo hemelsbreed verschil van het naar het schijnt tot heden niet bekend wakarakter eener Liedertafel in den zin des ren. - De Heer A. PINCIIART aldaar, in zijne
woords en zoovelo gezelschappen, (vooral Archives des Arts des Sciences et des Lettree
gemengde) die men ook zanggezelschappen den beeldhouwer BERNARD JANSSEX vermelnoemen kan, - een onderscheid, dat zoo dende, berigt ons, dat deze kunstenaar,
onverstandig is voorbijgezien bij de beoor- in 1617 te Londen woonachtig, in de maand
deeling der Liedertafels,
en dat hier niet aan Augustus van dat jaar te Bergen op Zoom is
zijne plaats is om te behandelen - ik hoop gegomen op aanzoek van Vrouwe ANNA MAmijn pleit voldongen te hebben, en duarmede RIA ILEIXK, toen gehuwd met DAVID BALvoorzigtigheid bij de taalkundige vonnissen FOURE, Ridder, Kapitein bij de Infanterie iu
aan te bevelen, die reeds zoo veel doemden dienst dor Vereenigde Provinciën, ten einde
wat velen lief was. Hier, in ieder geval, zou- te handelen over de uitvoering van een mode ik deverbanning ongeschikter vinden dan nument in marmer, met een standbeeld ter
eere van MARCELIS BAX, die de eerste man
LAXED het gebruik noemt.
W. J. F.
dezer Vrouwe en Gouverneur van Bergen
Sterfhuisgebruiken (II. bl. 24; vgl. bl. 371, op Zoom geweest is; dat voor de vervaarB2j’bl. 1853, bl. xiii, cix, cxxvi; 1855, bl. diging overeengekomen was tot eene somma
xviii; VIII. bl. 363 en 1X. bl. 39). Te Zwolle van 2000 Csroligulden, en dat de meeste der
schrobben de dicnstmeiden van de naaste daartoe vereischt wordende stukken, in de
maand Mei van het jaar 1619, in de werkburen de openbare straat voor het belendcnde huis, waarin een Fjk is, en wel nh het plaats gereed waren ; dat na eenig verschil
overlijden en vdór de begrafenis. Daarvoor met den vermaarden Engelschen Beeldhouontvangen ze van de familie van den overle- wer NICOLAAS STONIG, over den toetssteen
dene een zeker handgeld of gift. Dit gebruik waarop het beeld moest liggen, het geheel
sterft echter uit, zoo het 81 niet geheel opge- werd ingescheept in de eerste maanden van
houden heeft. Het is een overblifsel van het 1620, en dat hij , ,nadat het monument in
Heidensche bijgeloof, volgens hetwelk de de kerk gesteld was, en hij zijne verklaring
kwade geesten door water werden terugge- tot het bekomen van den voor zijn werk behouden. Bij ,de boeren en in den minderen dongen prijs , ingeleverd bad, deswegens
stand, wordt één venster der woning half groote moeilijkheden heeft ondervonden,
digt gesloten en het andere afgehangen en op doordien ANSA MARIA BERCK toen in 3de huwelijk was vereenigd met GUILLAUYE DE LIden grond, onder het raam gezet (*).
Betreffende dit onderwerp, zal v. 0. nog VIY dit FAMARS, zoo dat hij genoodzaakt is
veel wetenswaardigs vinden opgeteekend in geworden hen daaryver in regten aan te spreden Overijsselschen Alm. voor Oudh. en Lett. ken. Al deze en meer andere bijzonderhevan1845en 1846,bl. 166en 281 volgg.(jtbe- den blijken geput te zijn uit de dienaangaanschrijving van de thans nog in gebruik zijn- de nog voorhanden stukken in het Archief
de feesten of malen, onder de landlieden in der gemeente Bergen op Zoom, goedgunstiglijk
de gemeente Harkelo, bij gelegenheid van door den Heer Mr. PROSPER CUYPERSB~~
geboorte, doop, huwelijk en begraving >>> en den Heer PIHCHAIIT medegedeeld. Men leert
>,de dooden-lantaarn of luchte te Deventer,“) daaruit den maker van het monument kennen,
medegedeeld door de Heeren o. BENTHEM en zijnde dezelfde BERNARD JASSEN, door wien
in Engeland veel gewerkt is, en van wien in
W.VANDERLINDEHZ.
T.H.BUSER.
de Anecdotes of painting in Engeland, t. II. p.
De familie Back ofBaz ;II. bl. 60,111. bl. 56 melding wordt gemaakt. Voorts, dat A. U.
56; BijbZ. 1853, bl. lix, cx, cxliv, 1854, bl. BERCK in 2e huwelijk heeft gehad den kapicxiv). De belangstelling in al wat deze fami- tein DAVID BALFOURE, in den Navorscher onlie betreft is ruimschoots gebleken, inzonder- vermeld gebleven, en dat G. DE LEVIN dit
heid in den ‘NW. III. Ook wordt aldaar en FAMARS haar 3de man geweest is, en meer
in het Bijblad 1853, bl. cxi melding gemaakt andere bijzonderheden, wel waardig, naar
van hetPraalgruf, ter eere van MARCELLUS rn$ dunkt, onderdeaandachtvandebelangstellonden in de familie BAX te worden geV. D. N.
(*) Omtrent het laatstvermelde gebruik vergelijke men bragt.
VIII. bl. 33 en 145.
BESTUUR.
”
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Du .Bois genaamde Predikanten (11. bl. 219,

243 ; 111. bl. 231; Bijbl. 1853, bl. cxlvi; 1855,

,

bl. cviii). Mij is in handen gekomen: Christelijke Annotatien , zej’nde een verzamelinge van
vele uitgeleze?de Christelzj’ke Ondervindingen,
Spreuken, Bententìen, Historien en Exempelen :
Dienende tot levendigmakinqe, verligtinge en
verblijdinqe van de ziele, door MATTHEUB DO
~018, met eenvoorredevan WILHELMUSEVERSDIJK, Predikant te Botterdam,
vijfde druk,
verbeterd en vermeerdert. Met Gods Wonderwerk voor en in de Wedergeboorte, door deselve
Auteur. Te Rotterdam, bij.HERMANUS KERTLINK,

1733.

deel ik uit het geslachtregister van
MEER nog mede:
UANSA CORNELIA
DIRK

VAN

VAN

LEEUWEN

DE

1. bh’.

FRANS

VAN

DER

VAN DER

huwde
Boekhouder

IIIEER

GOUDA,

van de Finantie, en wan daerbij:
LEEUWEN

DE

Advocaat, obiit sine liberis.
2; MARIA, idem.
3. HUGO, idem.

GOUDA,

DIRKSZ.

4.

CORNELIA,~~~~.
CORNELIA VAN LEEUWENDEGOUDA
huwt
EPHRABEM VELTHOYSEN, predikant,en wan

daerbaj :

ANNAXARIAVELTHUYSEN.

CORNELIAFRANCOISEVELTRUPSEN."
In Gods Wonderwerk voor en in de WederHet wapen van VANLEEUWENDEGOUDA
geboorte treft met tot bladvulling een veertigis van goud met eene faas van keel, boven en
regeliggedichtjeaan v~~MATTHEuSDUBOIS,
onder drie figuren (rozen 7) van sinopel ?
hetwelk onclerteekend is: MATTH. SILVIUS.
Of hij nu Predikant is geweest weet ik
+--?.
niet; maar volgens de opdragt aan WILLEM
Namen van kruiden, insekten, visschen, enz.
111, woonde hij in 1691 te Haarlem:De lijsten der Haarlemsche Predikanten zouden het (V. bl. 158, Vr. 120; vgl; VI. bl. 113; VII.
bl. 148, 203 en 333). Tot aanvulling der
kunnen uitwijzen.
s. v. w.
lijsten aangaande dit onderwerp, ben ik onMiddelen tegen Slangengif (ID. bl. 98, Vr. langs in de gelegenheid geweest de volgende
XLVII; vgl. IV. bl. 82; Bijbl. 1855, bl. namen, in Gelderland te Borculo en omliggenxxxviii ; VID. bl. 8). Op Java is algemeen de plaatsen in gebruik, op te sporen.
Kruiden.
bekend, als het beste middel tot genezing
van slangenbeten, de rhinoceroshoorn ; een
Vettek. veldsalade.
stukje in warmen azijn geweekt en op de
Vogels.
wonde gelegd, doet als ware ‘t eene wonderHeggenteuter
,
bastaardnachtegaal.
Viervoetiae
dieren.
uitwerking. Ligchamen,
waarin het leven
Starke, vaars. ”
bijna reeds uitgebluscht is, heeft men zien
herstellen. De rhinoceroshoorn, als tegengif,
Baar, beer.
was reeds bij de ouden bekend.
Insekten. ’
I.HAGEMAN,J.CZ.
Iemen , bijen.
Iemenschoer, bijenzwerm.
Pannenvogel, kapel.
Tancredo de Rohan (IV. bl. 32,Vr. 31; vgl.
Horntjes, horzels.
bl. 333; Bijbl. 1855, bl. lvi, cxxxiv; VIII. bl.
8). In de te Luik in 1767, zonder naam des
Iemken , krekel.
D. te D.
schrijvers, uitgegeven Histoire de TAWREDE
Don Carlos (V. bl. 320, Vr. 364; vgl. VL
DE ROHAN
, komt dit grafschrift (benevens de
fransche vertaling) voor, onder de Pièces bl. 123,176; VIII. bl. 43). Bij de opgegeJustijicatives,
No. 270. (E P I T A P E E Qui f u t vene boeken over dezen geschiedkundigen
mise, à Geneve, sur le tombeau de TANCREDE persoon, zie men ooknog: GREGORIO LËTI,
Leven van PHILIPPUS II. in ‘t Hollandsch
DE ROHAN, en 1654, à la sollicitation desa
mere, 4 du consentement du Roi, & pui fut ôtée vertaald uit het Italiaansch , door N. J. WIEen 1660, par ordre des mugistrats de Geneve, RINGA, ‘s Hage 1699, dl. 1. st. 2. bl. 670709, welk werk ook uitvoerig handelt over
à la sollicitation du ROL)
Mc.
de onlusten in de Nederlanden.
.iir. J. J.Mauritius (IV.bl.68,Vr.XXXVI;
I.HAGEMAN, J. OZ.
vgl, bl. 360; Bijbl. 1855,bl. 1ix;VIII. bl. 36).
Een der werkjes van zijnen vader is AfgodenOpera’s in de Hollandsche taal (VI. bl. 106,
dienst der Jesuiten in China, door MAURITIUS, I Vr. 143; vgl. bl. 251; VIII. bl. 365). De
op bl.365 van den jongsten
Amst. 1711, met pl., 8O. Vergis ik mij niet, ! ondergeteekende,
dan zal men in de voorrede of inleiding meer jaargang des Navorschers het antwoord op
over hem vinden.
L.J. 1 zijne vroeger gedanevraag gelezen hebbende, verzoekt Bt. vriendelijk het reeds gezegGeslucht van der Heyde de Gouda (V. bl. de over Opera’s in de Hollandsche taal wel te
128, Vr. 108; vgl.bl. 227). Als eene bijdrage willen aanvullen met de opgave van de bij
van
tot de kennis van dat geslacht, naauw ver- hem bekende vertalingen en navoIgingen
bondenmetdatvan VAN-LEEUIVESDEBOUDA,
zangspelen in andere talen + en met vermelDl. 1X.
10
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%ing tevens der oorspronkelijke sehrivers,
vertalers of navolgers, toondichters of uitF.F.C. STEMMETZ.
gevers. ,
Meermin tot wapen (VIL bl. 30, Vr. 36;
vgl. bl. 185; VIII. bl. 381; 1X. bl. 8). Dat
het geslacht van OPMEER in Delft wel bekend was, bekt mede uit het, Nav. VIII. bl.
331, aangehaalde Suite du Suppl. du Nobil.
des Pays-Bes, t. 11, waar ik genoemd vind :
PIEBRE VAN OPYEER, celebre Ecrivain du
seizieme siecle,Tr&orier de la ville de Del&
mort le 10 Nov. 1595 (*), Hij verwekte, bij
SOPHIA ~ABBOUT, 7 19 Maart 1562, dochter
VERPIETER SASBOuT,Burgemeestervan Delft:
PIETER VAB OPMEER, Raad ter Admiraliteit
van zijne Cath. Maj. en van de Aartshertogen,t 11Sept. 1625, die, bij MARIAVAKDEX
BROECKE,VroUwe
van Helmont en Groeninghe,
t 18Febr. 1594, had LUCAS VAN OPMEER,
Heer van Contick, Helmont, Wytwliet, Reeth en
Waerloos, door Koning FILIPS IV Ridder gemaakt, bij Brieven, gegeven te Madrid den
1 Aug. 1630. HU stierf26 Junij 1659, en verwekte bij IABIA 'SMEESTERS,~ 4 Mei1644,
dochter van JAN, Schepen van Antwerpen, en
van YARIAVANVIS~ENAKEN,
drie dochters,
gehuwdaan CANNART,ROBIANO ~~VILLEGAS.
KOK noemt ook LUUASABOPYEERO&W
de geleerden, die Delft heeft voortgebragt.
MO .
Palen in Oost-lndië(VlI. bl. 68, Vr. 94;
vgl. bl. 220; VID. bl. 15 en 112). Mijn buur-.
man, een levende kronijk, die in 1804 reeds
kadet-vaandrig-ingenieur , en in 1809 kapitein-adjudant bij DAENDELS was,zegtmij,
dat bij de Compagnie de paal een half uur
gaans (1800), onder DAENDELS een kwartier
uurs,- onder de Engelachen (1811-1816)
twintig minuten gaans was, De oorsprong is
hem onbekend. De tegenwoordige Java-paal
is lang 1506943
Nederl. mijlen,= 400 Rhijnl.
roeden. Men rekent 75 palen per graad van
den evenaar, of 48 geogr. seconden of 16 uurminuten. In 1778 was een paal i/, uur gaans,
=300 roeden , = 1700 treden. (VerA. Batav.
Gen. 1.46.)
I.HAGEMAN,J.Cz.
Leycester (VIL bl. 72, Vr. 105; vgl. bl.
249; VIII. bl. 205). Het t. 1. a. p. medegedeelde uit The Life of Leicester, dat men
grootendeels
aan de welwillendheid van HH.
Bestuurders van den Navorscfier verschuldigd is, is ook, hoewel beknopter, te vinden
in GAUFIEN'S Helden- und Heldinnen-Lexicon,

RICHARD

~~~K~~(*),diezijn

portretzag

in de drawing-room van Lumley-&stle, zegt
van hem: nHe is reported to have introduced
into England
a fashion which has fortunately
not continued in such high estimation or
constant use astheinvention of his rival(t),
namely , )t the Art of’ Poisoning,” having, according

to vHOWEL'S

Letters," vol. Iv. p.

451, endeavoured to persuade
WALSINGHAM
that it would be lawful to poison MARY
Queen of Scots.”
MO.
Buitengewone vruczrheìd (VIL bl. 232,
Vr. 301; vgl. bl. 317,370;VIII. bl. 20,168;
1X. bl. 9). Een voorbeeld van eene vrouw,
die eens vijf, en meermalen twee kinderen
ter wereld bragt , in zekere stad in .h?ueland,
kan men, uit een medisch tijdschrift overgenomen, vinden in den Korist- en Letterbode
van 1828.
D.
Buitengewone vruchtbaarheid. Van den in
1792 overledenen Sultan van Djokjakarta
zullen heden ongeveer nog drieduizend afstammelingen leven. De lezer wenscht zeker hun aller namen niet te kennen. In mijn
Oorlog op Java, 1825-1830, bl. 80, heb ik er
een76 talprinsjes vangenoemd. 'JYoenso~NAN BAGOES, van Soerakarta, den laten October 1820 overleed, oud 54 jaren, liet hij
slechts 56 kinderen en 146 kleinkinderen na.
Het getal der moeders kan echter niet worden
opgegeven.
I.HAQEMAN,J. CZ.
Elisa von der Recke (VIL bl. 319, Vr. 366;
vgl. VIII. bl. 24 en 1X. bl. 9). Dat het geslacht VON DER RECK tot de edelste en oudste van Westphalen behoort, blijkt voldoende
uit VON STEIXEY'S Westph. Gesch. Eenigen,
zegt hij. willen die VOX DER RECK stammen
aus Ram, und weil sic daselbst das Triumvirnt
geführet hätten, 80 w&en au dessen Andenken
die drey Regimenta-Stabe in ihrem Wappen geblieben, anderen,datzijuit Reggio ofuit Frankrgk herkomstig zijn. Ja sie geben vor, suf
dem Hause Witten sey eine alte Nachricht vorhanden gewesen, in welchem gestaszden, der
grosse Kayser CARL habe ihnen zum Zeichen
der Verwundschaft mit ihm, eine Krone auf
ihren Helm zu ftihren, erlaubet.
>jDer Name Beek ist teutsch, und heisset
bey den alten Teutschen, einen Helden, Herrn
und König.”
91 Besagte Recken, waren bey den alten
Teutschen die vornehmsten Führer und Beschützer, welche wie sie aus den Tapfersten,
Geachicktesten und Redlichsten genommen
wurden, also gab man ihnen dero Zeit ge-

art.LEICESTEB.
(*) ZOOn V&ll PIETER ell YARIA VANACEERBLCOT
en, volgens LADVOCAT,
Dàct. Hakt., te Amsterdam
(OOUTHOEVEN,P.
224,zegt inl69G) @boren.

(*) Atour through the Northern Countier of EngZand, vol. 1. p. 304.
(t) HENDRIK , Graaf Vun ARUNDEL, die het eerst,
onder
ELISABETHS
regering, het gebruik van koetsen in
Engeland invoerde.
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wisse Gowen (Pagoa) oder Schlöaser (,GGrgos)
zu regieren .”
aIJ%d von diesen wolte ich am ersten glauben, daez die v0.v DER RECK entsprossen, und
zum Andenken ihres alten Ansehens,
bey
gebräuchlich gewordenen Stammnamen, den
Namen BECK angenommen .”
lIDoch es sind blosse muthmassungen, . .
, * . . . . . f . . . . . . .
Zij werden, naar onderscheidene heerlijkheden, _au Heren, ZUT Kemna, zu Heessen,
Witteti, Haaral, Sümmern , enz. toegenaamd.
Verschillende takken voeren thans den titel van Vrijheer; die van BECKE-VOLMERSTEIN, sedert 1817, dien van Graaf. Vgl.
Grä$.- und Freyherrk-Taschend.
MU .
Paus Adriaun en Dedel (VIL bl. 352, Vr.
408; vgl. VID. bl. 57, 119: 141,229 en 331).
Op bl. 229 van den vorigen Jaargang leest
men: yldat uit de Benseìgr~emens inconnus sul
la vie dupape ADRIAX VI, van den Archivaris van Leuven, E. VAX EVEX, 1856, blijkt, dat
ADRIAAN niet geheel onbemiddeld was, toen
hij den lsten Junij 1476 zich als ADRIANUS
FLORENTII de Trajecto
inferìori in het Album
der Akademie liet inschrijven.”
Maar weet die Archivaris dan niet, dat
niemand zijn’ zoon of pupil naar de Akademie
zonder geld zendt? Weet hij niet, dat de
Latijnsche schrijvers daarin overeenkomen,
dat onze ADRIAAN van behoeftige ouders uit
Utre& was, en daarom in het Portsiener- of
Varkens-Collegie te Leuvez kosteloos studeerde? Of schreven soms al die geleerden
onwaarheden? Laat de Archivaris die vroegere schrijvers eens naslaan en logenstraffen.
C A S P A R R E D I O , 1492-1552,zegt: ~IADRIAAN
was van genoegzaam onbekende en door
de fortuin karig bedeelde oudere.”
PETRUS AB OPXEER (1526) schr$ft : YrNiemand is ooit uit een lageren stand tot eene
hoogere waardigheid opgeklommen ; want
nadat ADRIAAN te Zwol het Latijn geleerd
had, is hij te Leuven, uithoofde zijner behoeftigheid , onderhouden (in het Lattin
staat: bij genade levende), eu heeft hij in de
wijsbegeerte bij de Portsieners gestudeerd.”
JO.CRISPIJN(
1572): ~)ADRIAAX, gesproten
uit een arm geslacht, heeft te Leuven zijne
studie volbragt onder de arme studenten van
het Collegie van het Varken genaamd.”
OYIFRIUS PAXVIYIDS verklaart: ndatADnIAAN, door voorspraak, eene plaats in het Portsiener Colleoie te Leuven verkreecr . alwaar
behoeftige joGge lieden eenige jarei’lang op
alnemeene kosten konden studeren.”
%ater HAZART voegt er bij : ndat ADRIAAS,
uit behoefte, gewoon was, bij ,de kaars te
studeren. die des avonds on de Vischbruz” te I
Leuveu
brandde.”
1/
Ik zal niet meer schrijvers aanhalen, maar
den Archivaris vragen: of hij meent dat het
I

schande is, dat een jongeling, die geen geld,
maar lust voor de studie heeft, kosteloos
studeert, en een root man wordt, geltik
ADRIAAN van
t?
L.E.BOSCR,SR.

Phggedaansjes
(VID. bl. 2, Vr. 7; vgl. bl.
121 en 229). Volgens de opgave van mun
buurman, die STAVORINUS zeer goed gekend,
en menig jyhaagsch oficiertje” mede gedanst
heeft, was de ~~pluggedans” (ploegendans,
dans met ploegen van twee, vier en meer) de
tegenwoordige galoppade. De naam van ‘t
jlhaagsch officierken” was er w egeven,
omdat een Hagenaar dien dans aan %e Sarnarangers had geleerd. Het was voor dien tijd
een woeste, wulpsche dans. STAVORINUS
was een heel klein manneke, die stipt de
domine’s preekteksten nazag. In 1778 was
Fiskaal te Samarang , REYNI~ ~ouc~nti , en
CABEL mxm~mx vox BOOSE CornetofLuitenant.
I.HAGEMAN,J. CZ.
Jozef Grammaye (VIH. bl. 97, Vr. 98 ; vgl.
bl. 211, 371 en 1X. bl. 43). Dat dit gesla&
ook te Dwdrecht bekend was, blijkt uit de
lijsten van Schouten en Burgemeesters dier
stad, waarop o. a. voorkomen:
JANGRAMUP, Schoutin1421,
WILLE~GBA~P,H~GEIIA~~Z~,

&&pen

enTresorier 1407; Burgemeesterl425,1416,
1433,1434.
Zie DAN BEVEBP~~JJCK, Be& van
Holl.bDordr.; GOUTHOEVEN;VA~JLEEUWEN,
Bat. Ill., bl. 864.
Joffr. N.a.. GRAMAN (VAN LuEuwEW,bl.864,
noemt haar GRAIYIAY) , uit hetzelfde geslacht
als de voorgaanden, wasgehuzdmet JAu VAN
BEVEREN, die, in 1399 met den Graaf van
Oostervant opten Vriezen trok, en vermeld
wordt in de Rekening0 van JAN VAN NAERSSEN en GILLIS HUGEMANS ,indatjaarTresosiers der stad Dordrecht. 2% BALEN, M. 95%.
Dat GRAMAYE en GBAPAN &n en hetzelfde
geslacht is, blijkt niet alleen uit BE~BWIJCKS a. w., vergeleken met BALEN, doch
wordt nog, mijns inziens, nader bevestigd
door laatstgenoemden, wanneer hij in den
geslachtb. van COOL zegt:
YjJoffr. KLARACOOL,(HUGO
~~ANNA YDO’S
dr.) Geboren 1546, was Getroud met TEICMAS
GRAMAX, eerStf3 Reken-meester tot Aar?a&em,
hy sterff 1588, z,y den 23 Mey 1577.”
JOH.BAP'S,GRAYAIJ~( volgensnoa,Woordenb., uit een uit Gelderland herkomstig geslacht geboren), de bekende schrijver
van op
b. a. blz. genoemde werken(*),dieonderde.
geleerde mannen, welke Antwerpen heeft voortgebragt, opgenoemd wordt,en te$rnhem eenigen tijd verblijf h.eeft gehouden, kan echter
(*) Zie over hemrn zijne werken, FOPPEPIB, Bi61.
Belg. ; S~CBEB, Gel. Lex.; Biogr. lhiv.; Nouu Biogr. G&. , enz.
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kwalijk, als zijnde reeds in 1635 gestorven,
d9Z9lfd9p9rSOOllZijKldSJOH.BAPT.GRAXAIJE,

in Westerdeel-Langewolt
linck.

, Joncker en HoveMO.

brengen, dat WINSCHOTENS Zeeman of spreekwoorden uit de zeevaart ontleend, reeds in 1631
in ‘t licht kwam en SOETEBOOX eerst later
heeft begonnen te schrijven, laat zich m. i.
genoegzaam oplossen, indien men onderstellen mag, dat hij, in 1616 geboren, op 15 of
2Ojarigen leeftijd dit boekje nog niet kende.
Ware hij een vreemdeling of handwerksman
geweest, dan zoude een scheepstimmerwerf
hem een zeer onvolledig onderrigt in de taal,
in haar geheel, gegeven hebben.
L. J:

Hendrik Soeteboona (VID. bl. 99, Vr. 112;
vgl. bl. 213,272,298,372). Het gezegde van
SOETEBOO&I,
dat hij aan het bouwen van drie
.schepen te Zaandam medegewerkt heeft, om
in de Nederduitsche tale onderwesen te worden,
zou ik liefst, wat zijn vroegere stand in de
maatschappij en beroep mogen geweest zijn,
in verband met zijn’ letterkundigen arbeid
Ds. Louron (VID. bl. 134, Vr. 172; vgl.
in dezen zin opvatten, dat hij daardoor gron- bl. 238). Er moet nog, zooals mij onlangs
dig heeft willen bekend worden met de bena- verzekerd werd, eene dochter van Doctor
mingen en uitdrukkingen, die tot scheeps- Lou~0N in leven zijn, getrouwd en zo0 men
bouw en scheepvaart betrekking hebben. De meende, nu te Amsterdam wonende.
T.
bedenking, die men hiertegen zou kunnen inNazaat van Jacob Cats (VIII. bl. 197, Vr. 237; vgl. 1X. bl. 12).
JACOB CATS, Raadpensionaris, t 12 Sept. 1660,
geh.met
ELISABETH(VAN)VALKENBURG.
ANNA (JOHAXNA),
geh. met CORNELIS VAN
AERSSEN van Wernhout, Drost van de stad
en Baronnije van Brdda, t 1651. Hadden 4

ELISABETH, geh. met CORNELIS MUSCH y
Ridder, Heer van FaaZsdorp, Karnis en Nieuwveen, Grifher der Algem. Staten, t 15 Dec.
1650 (b).
@deren (a).
h
2. (?) MARIA, Vrouwe van
1. ANNA CATHARINA, bragt-.KAREL
3. ELISABETHN~
_.....
Baron v. D. BOETSELAER, Raad enRe- Karnis, tweede vrouw van RIA, geh. met den
kenmeester ter Rekenkamer van HolMATTHIJS
POMPEMICHIELSZ., Ritmeester RENRY
land,geb. 13 (30) Aug. 1635, t (28 Jan.) Vrijheer vanSlingeZand,Heer
DE FLEURY DECOUin Febr. 1708, Nieuwveen en Waalsdorp van Dordsmonde,
Schepen, LAN, Heer van Buten huwelijk (c).
1642,1643,1646 en 1647 in at, den llden Oct.
-ELJs~BE~E PHzpPINA,
(gest, te Dordrecht, Baljuw van Zuid- 1666 binnen’8 Gravenhage onthalsd(e).
Londen in 1692), geh. met GEOROE AL- Ho’1* 1653-1673q enz. (d)*
BERT,
G r a a f v a n Limburg-StirumBronkhorst (f), 1 Julij 1690, in den slag
bij meurus, als Kolonel in Staatsche
dienst gesneuveld.
MARIA, geb. 24 Óct. 1689, t 15 Dec.
2 Kinwest. , en
ELISABETH JAKOBA PONPE
1759, geh. 27 Aug. 1714, met PHILIPPus, Landgraaf van Hessen-Kassel- van Karnisse.
Phil$psthal, geb. 31 Julij 1686, t in
Mei 1717, zoon van PHILIPPUS, den eersten, die den naam Philippsthal, naar een
door hem gebouwd slot, aannam, en
vanCATH.AMALIA,GraVinVanXOlmS(g).
MO.
- (a) Zie Geslachtl. van Aerasen, bij BEBWERDA, en KOK, Woordenb.
op
.
CATS

(b) Ko~,t. a.p.; Sijv. op WAQENAAR, XIIdedl., bl. 9O;Nuleez.II. bl. 68-60.
(c) GWachll. van BOETBEUER, bij ~ANLEE~VEB,FERWERDA
(Amst.uitg.) en~ox;

van Asperen; Suite du Suppl. au Nobil. des P. B., t. 1.

BEEKMAN,&~&,..

Hij WBS de derde ZOO~~~~PHILIP 3~00~ bij ANNA VAN DER NOOT, Vrouwevan Hoog-onAarlswoud,dochter
van KAREL en van.JNNA YANMAKEB, wed. van WILLEY VAN NASSAU-LA-LEGE, en de grootvadervan~HILI~
J&aegraaf VAN DEN BOETBELAER. Zie, behalve de aangehaalde werken, ook Suite du Suppl. au N&,il. des

P. B., t. IV. p. 18’7.
(d) BALEN, Dordr., bl. 1187, waar ook het wapen van MUSCH: van Rona,met een’ Rekroonden adelaar van eahpl
voo&omt.
(e) KOE, Woordenb. O~BTJAT; WAQENAAR, dl.XIII; AITZEXA en anderen.
(JJ Km, FERWEBDA,
BEEKMAN,
in de Geslachtl.van BOETSELAEB; Suite duSuppl.auN&l.&p. B.,
t. I,; HUBNER, Tab 418 ; les Souver. du Monde, t. 11. p. 526.
BE~MAN noemt hem ook Heer van Wisch, Borculo en Gemen, Erf-Baanderheer des Furstendoms /‘Jc&&r en
Graafschap Zutphen. Hij was zoon van OTTO, f 1679, bij ELISABETH CHARLOTTE, docht& van Burggraaf
CBRr&
-To,?X'zLVAXDOHNA.
@) Zie HUBNEB, Tab. 909,418;

les Souv. du M, t. I., 11. ; Suite

du Suppl. au Nobil. des P. B., t. 1.
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Naam.l+t
vcw1 Hervormde predikanten in de
teden en dorpen der Nederlanden, 2 dn. HS.
Naamregister der predikanten in de Nederzsdenvan 1736,1784,1794,1805,1807,1808,
810,1812,1814,1818,1819,1821-1832,
836,1838,1850,1853,
te zamen 27 stuks.
H. CROESE, Gz., Register derpredikanten te
Amsterdam tot 1778.
H. GREVENSTEIN, Naamlijst der predikanen te Bolswert en Workum tot 1751.
Regislre des noms de tous lespasteurs des
Yglises Walones d.u Pays-Basjusqu’à 1733.
In Handschrift: Naamlzj’st derpredikanten
fan Walcheren, Noordbeveland en ZeeuwachTlaanderen (waarbij vele belangrgke
aanteereningen), Zuidbeveland,Schouwen,
Duiveland,
Tholen en Bergen op Zoom.
Naamlvst der predikanten, die te Middelturg gepredikt hebben over den geheelen inaanNAERANUS(teWetenSAMUELNAERANUS,
loud van den bijbel, van 1714-1767.
vroeger Hoogleeraar te Sedan, over wien
CATTENBURCH
, BibZiotheca Remonstrantium,
Naamlijst der predilcanlen , ouderlingen en
p. 113, en SCHOTEL, Kerkel. Dordrecht, dl. 1.
Siakonen te Middelburg tot 1766.
r,
bl. 185). Voorts twee brieven aan JOANNES
1.
CASIMIRUS JIJNIUS (een geleerden zoon van
Naaml$tes vanpredikantea. Na alles wat
le ijverige opspoorders in Nav. 111. bl. 348
FRANCISCUS JUNIUS, wiens verdiensten herSn VIII. bl. 305 en verv. opgegeven hebben,
dacht zijn door den Hoogleeraar DE CRAND,
de ‘Vosaiorum Juniorumque familiâ , p. 55, als- m wat meerendeels ook bij mij bezeten
mede bij NICERON, Mena. Liter., t. XVI. p. wordt, kan ik hier nog, als bij mij voorhan1$3). Zij zijn geschreven uit Middelburg in ten, bijvoegen :
November 1613. Daarin kondigt GOMARUS
Dordrecht. Het zoogenaamd Passieboekje,
aan, dat hem door een’ brief van DUPLESSIS- 1787,8O., waarin, bl. 126- 128, eene NaamMOBYAY het Hoogleeraarambt te Saumur is lijst der NederI. Herv. predikanten.
aangeboden, en dat hij dat beroep heeft aanAmsterdam. ‘Vervolg op H. CKOESE'S Kergenomen. Eindelijk nog een brief uit Gronin- kelijk register der Predikahten
sints 1792 (tot
dat jaar toe door Mr. w. J. C. VAN HASSELT
gen van 2 Mei 1630, gerigt tot BOGERMAN, vermeld, Nav. 111.349, kol. b). Voortgezet tot
destijds te Leiden, waarin GOXARUS over deni op het 3de eeuwfeest der Hervorming. Amst.
goeden voortgang der Bijbelvertaling zijne 1818.8O.
Middelburg. Naamlijst van alle de Predivreugde te kennen geeft, en om aan het verlangen van BOGERMAN te voldoen, hem eene kanten der Nederl. kerk te Middelburg tot op
dezen tzj’d. Middelb. 1815.8O. Niet in plano,
verklaring voorlegt van Ps. LV: 19 en 23.
gelijk No. 23 van J. VAN DER BAAK(~~UV.
QUIESCENDO.
VIII. bl. 306, b.).
Zeeland. Waalsche kerk. J. AB UTRECHT
Ziel, zalig (VIII.bl. 201, Vr. 256; vgl. bl.
De Waalsche gemeenten 68 Zee335 ; 1X. bl. 11). Het Bestuur zegt: Van DRESSELH.UIS,
woorden met den uitgang aâl, als in drangsâl land, voor en na de herroeping van het Edict van
achicksdl, een uitgang met sel in oorsprong en Nantes. Bergen op Zoom, 1848.8O.
Behalve nog: Règlements généraux et parbeteekenis BBn, komen in ‘t hoogduitsch arm
ticuliers à l’usage des églises Wallonnes, du
selig, glückselig, enz. en ons armzalig, gelukzaroya*ume des Puys-Bas.
la Haye, 1847, alwaar
Zig, en dergelijke. - Doch hoe maakt het Be.
stuur het dan met rampzalig, waarvan hel van bl. 305-345 te vinden is: (G. H. na. DELeerste woord bepaald geen hoogduitsch isi PRAT), Liste des églises Wallonnes des PaysIs dit slechts e2 analogid gevormd naar urm- Bas, dep& l’an 1563. Zie dit in den Catalogus van de Maatschappij der Nederl. Letzalig, gelukzalig en andere 66k hoogduitsche
terkunde. Bijvoegsel, dl. 1. bl. 48.
vormen ?
J.H.VANLESNEP.
Zeker bestaat er nog wel meer, vooral
[Vol~ew Dr. BBILL, Holl. SpraakZ., bl. 23, it
achter de gdepenheids-leerredenen van Nerampzalig per metathesin uit armzalig ontstaan.]
derl. predlkanten, in deze en de vorige eeuw.
Naamlgaten
van Predikanten (VIII. bl. 201,
J. T. B. N.
Vr. 261; vgl. bl. 305,373). In een’ Catalogus I ’ Naaml$sten van predikanten. Overijssel.
van VAN BENTHEM~~JUTTING,
te Middelburg,
Gedenkboek van Stad en Lande, behelzende
Oct. 1858, zijnde de Bibliotheek van Dr. AR
eene naamlijst van predikanten van OverUTRECHTDRESSELHUIS,
vondik:
ijssel, 1594-1792, in 8O. Gron. 1792.

Brieven van Franciscus Gomarus (VIII. bl.
199, Vr. 248; vgl. 1X. bl. 12). Slechts &n’
enkelen, brief van dien geleerde heeft J. C.
gezien, en wel in de verzameling van Epistolae P. CUNDI et dodorum vìrorum ad cum,
p. 325. Hij had daarbij mogen voegen den
brief, waarin GOHARUS over zijn deel aan de
bijbelvertaling handelt, en welken G. H. i%.
DELPRAT heeft medegedeeld in dl. X. st. 4
van de Jaarboeken voor Wetenschappelzj’ke
‘Y’heologie (1852). Behalve dezen brief worden er enkele anderen in HS. bewaard in de
verzameIing
brj het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te
Leeuwarden; zoo als BBn, geschreven uit Leiden in 1598, waarin hij voor predikanten van
Groningen de redenen openlegt, waarom hij
geen gunstig geloofsgetuigenis verleenen mBg

Gelderland. ïVuaml$st der predikanten vali
het Geldersche Synode, door H. DE JOSGH, Bos
Voor Nijnegen : ARKSTEE, Beschr. van ïVqmegen, p. 243, waar eene lijst voorkomt der
Hervormde predikanten binnen Nijneyen,
D. te 1).
sedert 1592-1729.
Brieven van Ph. van Marnix (VIII. bI.225,
Vr. 266; vgl. bl. 336). De zes brieven van
PH.VA?J NARSIX, waarvan TE WATER melding maakt (Verbond der Edelen, dl. DI. bl.
52) en waarvan 00. de inzage verlangt (Nav.
VIII.bl. 225, Vr. 266) zijn nog hier te lande
aanwezig, en het zal,dus onnoodig zijn, om,
op raad van den geleerden B. N., een’ togt
naar Middlehill, in Worcestershire, te ondernemen, om er afschriften van te nemen. De
geschiedschrijver s. A. GABBEMA schreef ze
af’, en met meer andere belangrijke brieven
van dien *door dien onvermoeiden kopist
aan de vergetelheid onttrokken, worden zij te
Leeuwarden bewaard in de verzameling van
oorkonden uit het GABBEYA'S archief, bij het
Fr&ch Genootschap aanwezig. De bedoelde
afschriften (in pak 0) zijn onlangs door mij
vergeleken. Zij dragen de dagteekeningen
door TE WATER opgegeven. Veel licht over
staatkundige of kerkelijke geschiedenis geven zij niet. Men oordeele. In den brief uit
Souburg, van den Sisten Augustus 1589,
drukt MARNIX aan SIBR. LUBBERTU~ (den
bekenden Anti-Remonstrantschen ijveraar,
Hoogleeraar te Franeker, t 1625) zijn’ dank
uit voor de toezending van Theses (waarschijntijk de Theses, waarvan VBIEMOET gewaagt, Athen. 3'9%. I. 6), handelende over de
vraag, t>of de mensch, in dit leven. de wet
van God volmaakt kan naleven.” MARUX
zegt van die theses : Non tam legi, quam devoravi. Hij herhaalde den 17den December
1589 zijnen wensch, dat LUBBEBTCS nog lang
zijne kracht aan de dienst van Gocla kerk
wijde. Uit Lyon, in Frunk&jk,
meldt hij hem
den 2den December 1597 (niet 1590, zoo als
TE' WATER opgeeft) de aanst,aande
bijeenkofnst van eene Nationale Synode in Frankrijk, bepaald op den Sclen Mei 1598, terwijl
op den %Osten eene provinciale Synode van
de kerken in Languedoc, tot welke gewoonlijk, zegt hij, 60 predikanten behooren, zal
zamenkomen. Den 3den November 1596 belooft hij aan LUBBERTUS de toezending van
de bekende Alcoran des Cordeliers. De Latijnsche uitgave, en de Stella clericorum, welke LUBBERTUS verlangt, weet hij niet op te
sporen. De brief uit Asperen van den 22sten
September 1591 meldt, dat MARSII aldaar
bij de zuster van tijne overledene vrouw eene
wijle tijds vertoeft, om troost en afleiding te
zoeken in zijn’ treurigen weduwnaars-toestand. Zijne vrienden radeu hem een derde
huwelijk aan: sa quibus nuptiis,” vervolgt
hij , ljetsi animns hactenus abhorruit, solitu-

dinis tamen moeror et rerum domesticarunu
status non plane me avocare videtur.” De
brief uit den Haag (11 Jan. 159i) klaagt
over den last, dien het bezoek van zekeren
Franschen vicomte TURANIUS hem veroorzaakt. Hij kan niet van hemaf. Gelukkig
heeft de Franschman bij zich een’ beroemden
geneesheer, RIVIERE geheeten (vermoedelijk
denzelfclen arts, welken LIPSIUS hooge@k
roemt, Lettres inédites publiées par G. H. m.
DELPRAT,~. 58). MARYIX hoopt van dezen
de aanwijzing te erlangen van een geneesmiddel tegen de waterzucht, waarvan de beginselen hem beginnen te kwellen. Daarin
drukt eindelijk MARNIX den wensch uit, dat
het hem vergund worde zijne Psalmberijming tot een gelukkig einde te brengen.
Mij dunkt, dat deze opgave voldoende is,
om de nieuwsgierigheid naar dezen petterschat te temperen. In allen gevalle wordt de
reis naar Middlehill onnoodig.
QUIESCEbIDO.

Jan de 1’Espine (VIII. bl. 257, Vr. 288 ;
vgl. 1X. bl. 14). Deze is JEAN SPINA, in het
Latijn SPINAEUS ,ookgenoemd DEL'ESPINE,
over wien men zie BAYLE, Dictionnaire op
den naam SPINA. Hij is geboren in &#ou,
werd Monnik van de Orde der Carmeliten ,
doch werd in zijne gesprekken met JRAN RABEC, wien hg in zijne gevangenis te Angers
bezocht, om hem van de Hervormde godsdienst tot de Roomsche terug te brengen,
zoodanig door dezen overtuigd, dat hu agne
gevoelens aannam, daarna die zelf verkonligde en, bedienaar derHervormde
godsdienst
geworden, veel dienst aan die zaak bewees.
Hij vervaardigde vele zeer stichtelijke boeken, waarvan eenige door BAYLE worden
vermeld, die ook in het Latijn vertaald zijn,
jn waaronder dat de Tranquillitate animi. Hij
stierf te Saumur in 1594, en schijnt door eene
toevalligheid den moord van de St. Barthelemi.ontgaan te zijn. Het zijn zeer waarschijnlijk van zijne schriften, die ook in het
Hollandsch
vertaald zijn.
V. D. N.
.De la Nove en J. de la Haije(VIII. bl. 258,
Vr. 290 ; vgl. 1X. bl. 14). Over DE LA NOUE
is reeds voldoend antwoord gegeven. Op de
Lijst der handteekeningen in het reeds genoemd boek LaCorofession
de Foy, etc. ( komt
voor die van DAVID DE LA HAYE 1618,doch
niet die van JEAZT DE LA RAYE, denkelijk
doordien deze, die in 1611 Predikant werd
bij de Waalsche gemeente te ‘s Gravedage.
vroeger in 1609 reeds tot de openbare GeTeformeerde kerk behoorde. Hij stierf in 1618,
en z$Ie weduwe MARGRIETEVANZEVEKTER
ontving den lSdenDec.van dat jaar,op haar
verzoek, een vierendeel jaars gag& van haren overledenen man. DAVID DE LA HAYE
zal z$n zoon geweest zijn.
v. D. N.
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Aumyme werken (VIII. bl. 258, Vr. 291;
vgl. IX. bL 15). SCAOTEL noemt in Kerkel.
Dordrecht, ZI. bl. 35:3, SCHUTTE als den
schrjjver van de Kleefsvhe Waterlust. HU behoorde tot een Gezelschq, dut uit ugt bestond,
+m in Amsterdam t’saern gekomen was. Zie K.
WuterZust , bl. 1.
MO .
Der Sondaren troostelycke Norge?zwecker
{VIII. bl. 260, Vr. 295; vgl. 1X. bl. 15). JoDOCUS EKELIUS werd Predikant te slee@ in
Drenthe-, vandaar in 1621 te Wanneperveen,
in 1625 te Oldemarkt enPaeslo en in hetzelfde
jaar te Deventer, alwaar hij in 1649 stierf.
Van hem schijnt overigens niets bekend te
zijn dan het ~~~~REVIUS t.a. p.vermelae.
V. D. N.
Kartouw (VIII. bl. 261 ,Vr. 307; vgl. 1X.
%l. 17). De afleiding door het Bestuur, volgens welke in het spreekwoord )IZOO dronken
als een kartouw,” de laatste term niets anders
zou zijn dan eene verbastering van karthuizep; brengt mij een’ brief in herinnering van
oHAN COLDERIIIAN wonende tot Harlem in
Ho.&&” geschreven uit Luik, jdesen eerst,en
van wedemaendt xvc drie en veertich.” Zie
de Kron2jk tran ‘tHist.Gen.gev.teUtrecht,1857,
bl. 79. Daarin wordt, waarschijnlUk
aan de
regering van Brugge, des briefschrbvers
prijscourant medegedeeld van allerlei geschut,,
zozeer prouflijtelic ende oorboorlic in tijde van
oorloghen.” En wanneer ik nu in het besluit
van dezen brief lees: IlDese voors. coopman
es nu moest residerende tot Luuyck 6ej den
fratres daer men de voors. bussen ghietende es,
is het dan onnatuurlUk,
dat ik denk aan een
Karthuizersklooster,
waarvan de monniken
kartouwen goten en dan meen, dat kartouw
van karthuizer komt? Nog bestaat te Luik
een fort op den regtar Maasoever, de Chartreuse geheeten, en nog handhaaft Luik den
ouden roem zijner geschutgieterijen
en wapensmidsen. Zouden welhgt de eerste kartouwen uit het karthuizersklooster te Luik
eun gekomen?

het verschil der prijzen van alle levensbehoeften van toen en.nu.
D. te L1).
[Dit Bewijs, veelmalen herdrukt, is ook oygenomen
achter den Brìaf aan Philo-Ecclesiestes - opgesteld

door JUSTOB EA&ARIB , Am& 1774, maar de verachillende pr@en zun, nra; de meerdere duurte der levensmiddelen in 1774 dan in 1666, veranderd en het resnltoet is dan ook vol~ene den titel: het bewijs dat het een
Prdikant met z@18 huisvrouw alleen, niet”mogeQk is,
om van eene jaarwedde van ze8 honderdgulden (niet langer 500) te leven.]

Kornelis va% Arkel (VIII.bl. 362 ,Vr.315 ;
vgl. 1X. bl. 17 en 45). In het huwel$s Puiboek der stad Amsterdam komt voor: >)coxNICLIUS VAN ARCKEL (niet VANARKEL)~~~
Rotterdam,
beroepen Remonstrants Predt: te
Waddinxveen,
out 23 jaer, woont op d’Egelantiersgracht , geadsistd. met zyn moeder
CATHARINA SCHELTINGA tereenre(aangeteekend 12 July 1742) en MARIA CLARA VAN
THEENEN
van Amsterdam, out 26 jaar, woont,
op de Princegrf. geadsist. met haar vader
ABRAHAM
VAN TREENEN
ter andere zijde,“Hieruit blijkt,dat de echtgenoot van KORNELlSVANARKELdenVader,CATHARINA
TINGA was, en dat zij als weduwe

Amsterdam woonde.

SCREI,-

in 1742 te
C/#

Daniel Dqke en Johannes Lamotius (VIII.
bl. 262, Vr. 319; vgl. 1X. bl. 19). Van D.
DIJKE, waarschijnlijk denzelfden als DANIRL,
vindt men eene menigte van geschriften vermeld door JOH.VAX ABKOUDE,~~
het Aanhangsel op het Naamreg&er, Leiden, 1745, bl.
63, beginnende de Lijst daarvan met het door
LAMOTIUS vertaalde boek, Verborgentheid,
deszelfs Bedriegelykheid, Delft, 1619,4U Over
C~ODEFRID~SLAM~TI~S~~~~~~~VANHARDERWIJK, Naandijst der predikanten te Ilotter-

dam, bl. 35 en 145.Van dezen wordt ook gewag gemaakt in het Archief voor Kerkel. Geschied., dl. 1X. bl. 529. Hij kan de kleinzoon
v a n JOHANNESLAMOTIUsgeWeeStzijn.

V. D. N.
Johannes Lamotius. JAN LAMOT was prediz
kant te Brugge en is als zoodanig vermeld in
mijne Kerkhervorming te Brugge, dl. II. 287.
J . H.VANLENXEP.
Uit de acts der Brugsche classis (HS.) weet
Traktementen van Predikante8 (VIII.bl, ik, dat hij te dier stede in dienst was althans
261, Vr. 311; vgl. 1X. bl. 17). Na het t. 1. a. van 8 Maart 1580 tot 12 Sept. 1581, maar
pl. door den Heer v. 0. medegedeelde, zie ik zeker ook wel vroeger en later. HiJ komt
het ongegronde der vraag zeer wel in ; maar voor als JAN LAMOOT, predikant te Kortrijk ,
van den belangrijkom nog even op de zaak terug, om tot be- onder de onderteekenaara
vestiging der billijke klagten, welke over ken brief van Vlaamsche predikanten, geFebr. 1579, uitgegeven en toegenoemde traktementen gedaan zijn, eene dagieekencl26
brochure (als men het zoo noemen mag) aan gelicht door Dr. J. BORSIUS, in het, Jaarboekje
Zeekmd voor 1852, bl. 55. Voorts zij het mij
te halen, welk ten titel voert:
vergund hier af te schriven , wat ik opgaf in
Bewys dat het een predikant met zyn huysvrouw alleen niet mogelyk en is op 500 guldens mijn stukje, getiteld : De Hervormde vlugteeerlyck te leven, enz. Te Delft by PIETER DE lingen van Yperen in Engeland, geschetst naar
XEBAGIE , 1666, den vzjfden Druck (een half hunne brieven, enz., te vinden in de Bijdragen
tot de Oudheidk. en Gesch., inzonderheid van
vel druks).
dl. 11. bl. 290, waar JAN
Dit Bewijs kan een denkbeeld geven van Zeeuwsch-Vlaand.,
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vermeld wordt als medeonderteekenaar van de overeenkomst, die door den
Yperschen magistraat in Sept. 1566 met de
Hervormden der stad werd aangegaan. VAAN
MOTTE (NO. 63), waarschijnlijk JAW LAMOT,
leek, geboortig van Yperen, wever, die v66r
meer dan dertig jaar het geloof verzaakt en
zich Calvinist gemaakt had.” Zoo schreef
omstreeks 1580 JEAX BALLIX, waarhij LAMOT vermeldt als toen predikant te Brugge.
(Kerkherv. te Brugge, t. a. p.) >rJÄx LAIOOT"
was kerkeraadslid te Londen in 1562, volgens E. MEINERS, Oostvrieschl. Kerkel. Gesch.,
dl. 11. bl. 32; ook in 1569: zie beneden, aant.
4 van bl. 272. Er is ook nog een andere vJOANNUS LAMOTGS" te Yperen, echter geen Hervormde, enz. JAX LANOT zal dus een geboren Yperling geweest zijn, die zich aan de
Hervormde beweging invlaanderen
aansloot
en tijdens de vervolging aldaar naar EngeZand vlugtte, om omstreeks 1566 naar zijne
vaderstad terug te keeren. Vermoedelijk is
hij daarna met de menigte zijner staclgenooten weder naar Engeland geweken, om vervolgens te Kortr$ik en te Brugge predikant te
worden. Wegens den kwaden reuk, waarin
de Vlaamsche predikanten, met name die
van Gend en Brugge, in Holland stonden,
toen Vlaanderen aan SpaRje overging, heeft
hij zich misschien ten derden male naar Engeland begeven, en werd nu in 1592 uit Engeland te Giessen-Nieuwkerk beroepen. Te
‘s Gravenhage nam hij ook de dienst waar in
de Fransche taal, zijnde er beroepen om in
beide talen te prediken. Dit versterkt onsin
‘t gevoelen, dat wij in den Haagschen precliker LAMOTIUS onzen Yperschen LAMOT wedervinden, mogende hij, als van de grenzen
van Frankrgk af kom stig , in de Fransche
taal bedreven geacht worden.Zie de Resolutie van 89 Octob. 1604, waarbij zijn tractement als Fransch-Duitsch predikant te
‘s Hage geregeld wordt, in het Kerkel. Placaatb. van P. SCHELTUS, dl. 11. bl. 166. Indien
wij bij al het bovenstaande aan denzelfden
persoon denken moeten, waaraan ik niet twijfel, dan moet J. LAMOT een’ hoogen ouderdom bereikt hebben, toen hij m 1627 te
‘J Hage overleed.-Ik stel om meer dan ééue
reden veel belang in dezen Brugschen predikant en zijne collegen en zie verlangend uit
ook naar andere inlichtingen.
MOTTE

H.Q.JAWSEs.

Radbraken (VIII. bl. 290, Vr. 336 ; vgl.
1X. bl. 20). In de Algem. Vaderl. Lettoefeningen voor 1804, bl. 673 en in hetzelfde
werk voor 1805, bl. 716, worden nieuw uit,gekomen boeken beoordeeld, waaruit men
ziet dat omtrent 1804 geradbraakt is : JOHANNES KNOTS van Katwgk
a. d. R., en dat in
$805 diezelfde straf hebben ondergaan : HAR-

MEN HENDRIK VIIJNAXDS

en PETER ALBERT.

Zij hadden op den lOdenFebruari 1805 nog
een’ diefstal gepleegd en behoorden tot het
zoogenaamde zwartjesgoed.
s. v. w.
Hohenlohe-Langenburg
(VIII.bl. 290, Vr.
340 ; vgl. 1X. bl. 53).
GEORGE , Hertog van Saksen-Meìningen,
geb. 1761, t 1803, geh. 27 Nov. 1782 met
LOLTISA-ELEONORA,
Prinses van HohenloheLange&urq, ceb. 1763, t 1837 (*).
IDA, geb. 25 duniJ l?YI, t 1852, geh. 3Ö
Mei 1816, met KAREL BERNARD, Hertog van
Saksen-Weimar-Eisenach.
GEORGE,geh.metAu2us~A, dr. van den

GLORIA-AUGUSTA,ge-

huwd metPrins HESKoning van Wurtem- DRIK der Nederlnldierg.
den.
Mo.
Duisternis op klaarlichten dag te Amsterdam
VUT. bl. 291,Vr.343; vgl.IX.bl. 21 en 45).
3pbl. 22 van dezen jaargang, gat' ik eene
korte beschrgving van eene duisternis, door
zware mist veroorzaakt, en hoewel ik ‘t eens
Den met het Bestuur, dat er in ons land, althans bij menschen-geheugen te Amsterdam,
nooit eene volslagen duisternis bij dag, zonler mist heeft plaats gehad, zoo blijkt het
aiettemin, dat men uit andere landen daarvan
voorbeelden kan aantoonen. Heeft de Heer
J. H. VAN LENNEP een voorbeeld bijgebragt
uit, Engeland, ik zal er een bijbrengen uit
Amerika. In de AZg.Vad. Letteroef. voor 1804
Mengelw. bl. 727-729, leest men: Uittrekzel
ziteenen Briefvan HESRP BRISTOWE,~~~~~~Zde het schip Poole, gedagteekend Miramichi,
28 Junij 1804. - p>Op mijnen togt herwaarts
ivan Newfoundland naar &Aramachiin
NieuwSchotland) gebeurde er iet ongemeenq’t welk
dunkt mij %in eenige oorden van Newfoundland moet gezien zijn, hoewel het volk alhier
er niets van zag; het viel voor opZondag,den
17 deezer, ongeveer twee mijlen ten zuiden
van het eiland St. Pieter. Met het aanbreeken van den dag was het donker en nevelagtig ; de zon ging als een vuurkloot op, en
verdween oogenblikkel$k,
door dikke, donkere, roode en geele wolken verduisterd. Ten
agt uure konde ik naauwliks zonder kaarslicht ontbijten. Bij tusschenpoozen weerlichtte het een weinig; dit duurde tot elf uure,
wanneer het volstrekt duister wierdt, zodanig, dat ik op het kompas niet meer kon zien,
dan in een zeer donkeren nacht ten twaalf
uure zonder licht. Mijn kok moest een kaars
(*) Dochter YXI CHRISTIAAN-ALBERT, t lí%9,en,
als ik wel heb, vollenicht V~~P~~~S~SWXLHELYI~C,
die
den 3den Febr.. 1858 te ‘8 Gruvenlrage overleed.

,
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ontsteeken, om te zien of zijn pot kookte.
Het vuur hadt eene bleeke, of liever purpera&ge kleur. Bukans twintig minuuten bleef
het volstrekt duister, wanneer het eerst in het
Noorden, begon op te klaaren. Het eilard St.
Pieter vertoonde zich even als het land doet
in den nacht, wanneer de maan van agter
eene dikke zwarte wolk ten voorschijn koomt,
die over het land hangt, en (oogschijnlijk)
een el of twee heldere lucht tusschen het land
en de wolken, en voor ‘t overige rondom den
horison zoo zwart als pik. Den geheelen dag
hadden de wolken eene bloedroode en geele
kleur. Het regende niet, en er waaide een
slappe koelte uit het Westnoordwest. Al mijn
volk was verschrikt. Het was eene grootsche,
maar schrikwekkende vertooning. Gaarne,
denk ik, zoudt gg dezelve gezien hebben.”
Men zie verder de door rng aaqgehaalde
s. v. w.
plaats.

andere naamrollen),Herders
koutenen Odyssea
en Ilias van AOPERUS. Iets meer over hem
heeft WITSENGEYSBEEK,~&T~~&O~~,
dl.II.
bl. 215. Zijne Overblajfsels van gedachtenis
zijn berimde Mémoires , als men ze zoo wil
noemen, hebben geene dichterlijke verdiensten, maar leveren wetenswaardige bijzonderheden op, voor zoo veel mij, na het doorbladeren in vroeger’ t$d , voorstaat.
L. J.
Coenraad Droste wordt ook genoemd in
SCHOTELS Letter- en Oudheidk.
Avondst., bl.
134.
MO.

E. W. Higt (VIII. bl. 325, Vr. 401; vgl.
1X. bl. 59). Men vraagt, of E. w. BIGT ook
Rector der Latijnsche school van den Briel
geweest ia en waar hij ligt begraven. De
Hoogleeraar A. IJPEY, in zijne voorrede voor
zgne uitgave der Gedichten van HIGT , Harderwijk 1803, zegt, dat HIGT in 1749 tot RecMalejjt (VIII. bl. 321, Vr. 371; vgl. 1X. tor der Latijnsche scholen te Alkmaar is
bl. 55) wordt ook wel mal~~ytgespeld.
Waar- aangesteld, en bijkans dertien jaren die betrekking waargenomen hebbende; in 1762
schijnlijk eene verbastermg
van malum facturn. Te Franeker was in de vorige eeuw een overleed, hoogstwaarschijnlijk te Alkmaar ,
Malefeytsgeregt,
volgens deHS. notulen daar. alwaar HIGT dan ook wel begraven zal zijn,.
van, ergens door mij gezien ; het oordeelde in Noch in de Levensschets van IJPEY, noch in
overtredingen door leden der burgerwacht , de Bgdrage van Mr. D. FOCKEBSA, over de afJ. D.
komst van BIGT in de Vrij Fries, dl. IV. bl.
b. v. verzuim enz. gepleegd.
265-268, is eenige aanduiding te vinden, dat
L.
HIGT, vódr dat hg op 26jarlgen ouderdom
[Ook C. G. B. houdt het woord voor malum factum,
Rector te Alkmacar werd, eene derge%ke betrekking te Brielle zoude bekleed hebben.
Zaniken (VIII. bl. 322, Vr. 382; vgl. 1X. Wanneer men echter met IJPEY aanneemt,,
dat hij in 1740141 te Franeker is begonnen te
bl, 56), verwant, met het Engelsche aany,
een hof- of tooneelgek, is van het Latijnsche studeren, dan kon het zijn, dat hU v66r 1749,
insanire, onainnig zijn.
toen hij te Alkmaar Rector werd, nog eenen
J.H.VA&'LENNEP.
korten tijd elders aan het hoofd van Latijnsche scholen geplaatst geweest, is. De bioSchobbejak (VIEL bl. 323,Vr. 389; vgl. 1X. graphische berigten over HIQT zijn schraal.
bl. 57). De vrager kan teregt komen in BILJ. D.
DERDWKS Verkl. Geslachtlijst,
2de druk, dl.
L.
111, op het woord, en daar vinden: j,De schob[Onze lezers zullen zich wel van bl. 59 herinneren, dat
bejak is die geen eigenlijke rusting draagt, de beriqten van IJPEYOV~~HIQTnietteve~ouwen zan.]
maar een eenvoudigen kolder van schobben,
Stool of stoel (VIII.bl. 326, Vr. 413, vgl.
dat een grover en minder soort van maliën
is, en dus is ‘t een lichtgewapende, een gemeen 1X. bl. 59). In den eersten druk, t’Amster,Boeckverkrijger en van geen aanzien.” Dit soort van dam, voor JOOSTHARTGEHTSEN
by ‘t
krijgers behoort tot de tijden der ridder- koper, woonende in de Gasthuyssteeg
Stadhuys,
1638, van VONDELS treurspel,
schap, en de benaming, die niets oneerlijks
had, mag later tot een scheldwoord gewor- Gysbrecht van Aemstel, gespeeld op de Am1638,
den zijn, gelik dat b. v. met de dorpers plaats sterdamsche Kamer, den 4den Januarij
had, gemeene lieden, gemeene kerels. Mis- zegt de bode:
;Zoa sprack de basterdzoon, en ruckte hem om veer
schien behoort het tot de tijden der Hoeksche
Met stoel met al in ‘t bloed : - -”
en Kabeljaauwsche
twisten.
v. GR.
Zou dit niet de ware lezing zijn?
DIRK.
Coenraad Droste (VIII. bl. 325, Vr. 398;
vgl. 1X. bl. 58). DE VRIES, Gesch. der NederZ.
ANTWOOBDEN.
Dichtkunde, dl. II. bl. 105, geeft alleen zijn’
Beweging der slangen (1. bl. 155). Men zie
naam op, en, in de noot, zijne treur- en blijhierover het Album der Natuur, Jaarg. 1858,
spelen (waarover men kan nazien den CatnloQUS van Tooneelspelen van VAN DER MANK en bl. 97-127, waar eeu artikel voorkomt;
11
Dl. 1X.
8

Krtipende, loopende, springende en klimmende
visschen, door T. c. WINKLER. Menleze bl.
100-103.
s. v. w.

.

Zinspreuken van beroemde en vermaardepersonen (I. bl. 348). Tot aanvulling der lijst,
welke in den Letterbode voorkomt, zijn er een
veertigtal te vinden van vorstelijke personen
bij VAN OnDnN,Handl.voorverzam.
van Nederl.
Historiepenningen, 2de st. bl. 145 volgg.
D. te D.
De Smeths verzameling van gesneden steenen
(11. bl. 253). Ik vond onlangs in SMETIUS'
Kronijk van Nqmegen , bl. 228, het volgende :
l)Den 16 Sept. 1703 is de onschatbare menigte van Romeinsche en Batavische oudheden, in den tijd van ruim $0 jaaren alhier, en
in den omtrek der stad, onder den grond gevonden, aan den Keurvorst van den Paltz
voor 20,000 Hollandsche guldens na den
dood ~~~JOEANNUS SKETIUS denZoon,verkogt, en van N$imegen naar Dusseldorp en
vervolgens vandaarnaar Manheimvervoerd.”
Is deze verzameling de bedoelde?
D. te D.
Kapitein Bernard <Iv.bl. 195, Vr. XCIII).
Dat de naam van dezen NICOLAAS BERNARD
is, heeft mij ten overvloede Prof. VAX VLOTEN
bevestigd, in Nederlands opstand tegen Spanj e , in zijn eerste ontwikkeling en voortgang
(1572-1579), bl. 7, waaruit tegelijk gezien
wordt, dat hij van Doornik herkomstig was.
Zoo staat het ook in het verslag eener Ezamination tenue sur la personne de ADR. DE
FORVAQUES Sr. de Lelaye. In dit verslag, bij
VAN VLOTEN in genoemd werk, Bijlage VI.
bl. xxii, wordt hij ook genoemd NICOLAS
BERNARD, Gentilhomme
natif de !Fournay , van
wien FORVAQUES getuigt: dat hij met hem te
VZissingen kwam. Daar die Examination is
van den 24sten Junij 1572, en FORVAQUES
belijdt aldaar 5 a 6 weken gebleven te zijn,
kan hij al niet later dan in het laatst van
April of in het begin van Mei er zijn aangekomen. Wat den kapitein BERNARD, in de
Document5 Hist. etc. van KERVYN DE VOLKAERSBEKE,
aangaat, het kan zijn dat het
NICOLAAS was, maar is onzeker. Te V&singen was hij’uit Engeland, en wel van Londen,
gekomen, ten minste op een schip te Londen
uitgerust. Zie VAN VLOTEN, in het aangehaalde werk 1.1.
v. GR.
Boksenbieren (IV. bl. 383, Vr. 329). Indien
die festiviteiten overal zijn, dan zal de Overijsselsche Almanak van Oudheden en Letteren
van 1845, bl. 145 volgg. het antwoord op de
vraag kunnen leveren. Van de afleiding van
den naam wordt echter niets gezegd, dan dat
Bokse hetzelfde als broek is. Daardoor laat
zich dus de naam moeijelijk verklaren.
D. te D.

Onbekend wapen (VII. bl. 168, Vr. 218).
1 en 4 is het wapen van VELDTMAN, Zie den
Boomgaert der Wapenen, op den naam: VELDENAN, FERWERDA'S Wapenb., en SMALLEGANGE'S Wapenen der Edele en Aensietil.
Gesl. van Zeeland. Een, onder mij berustend,
in rood was afgedrukt zegel van OTTO GEORG
VELTMAN, J. U. D., Richter der beide Harksteden, komt hiermede overeen. Het hartschild van azuur, met de lelie van goud, beteekent dat een lid van het geslacht, dat het
als 2de en 3de kwartier omschreven wapen
voerde, door Frankrijks Koning in den adelstand verheven, of Ridder van St. Michiel
gemaakt was, met de vergunning om een
der Fransche leliën in den hoek van - of,
als surtout, op zijn wapenschild te mogen
plaatsen.
De tusschen 1 en IIenIIIenIV aangebragte hartschilden zullen wapens van heërlijkheden zijn. Het tweede: van sabel, met
drie fasces van keel, over alles heen een zeemonster (draak) van azuur, is, volgens den
@on. Volks-Alnanak
voor 1840, bl. 88, het
wapen van de heerlijkheid Slochteren (door
genoemden VELDTMAN bezeten), komende de
door H. J. W. gegevene omschrijving echter
niet overeen met die, t. 1. a. p. te vinden.
MO.
Kanselredenen vóór 1618 (VU. bl. 200, Vr.
269). In de laatste dagen viel mijne aandacht
op deze vraag, en het verwonderde mij, dat
nog niemand daarop eenig antwoord had gegeven. Ik verwijs thans A. en S. in de eerste
plaats naar hetgeen door J. WIARDA onlangs
is medegedeeld, in zijne belangrijke dissertatie over HUIBERT
DUIFHUIS, denprediker van
St. ‘Jacob. Behalve met de sermoenen van
DUIFHUIS, die tot nog toe alleen in handschrift bestonden, zullen A. en S. daarin
aanwijzingen vinden omtrent vele andere
kanselredenen, zoo van Roomsche als Protestantsche Godgeleerden. WIARDA bepaalde zich alleen tot de tijdgenooten van DUIFHUIS, en zoo noemde hij van de Protestanten
elleen:PIETERHAsAERT, HERMANNUSBRASSILIS, BERNARDUS ARNOLD1 Of MUYSKENSen
NICOLAAS PETERS. Wij voegen hier nog bij
IsBRANDUSBALCKIUS
Of TRABIUS,WieBsleerrede over Mark. IV: VS. 30-33, in 1858 op

nieuw door GLASIUS is uitgegeven.
Van 1600 tot 1618 zijn ons de volgende
Protestantsche kanselredenen bekend :
F. LANSBERGII Verklaringe over den XXX
Psalm. Rotterd. 1607, 16’.
F. LANSBERGII Christel~cke
overdenckingen
over Psalm XC: 12. (Rotterd. 1604,16”.)
P. LASSONIUS,. Korte verklaringhe van Ps.
CXL: 1,2. (Rotterd. 1606, 16O.)
Predicatie, door JOHANNEX WTENBOGAERT
bearbeydet. (Schied. 1610.) Zie Bibl. van Pam$!ette)b, No. 878.
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De enge poort oftepredicatien, enz. door E
Rotterd. 1616.)
Ziedaar iets ter beantwoording der vraag,
doch ik twQfe1 geen oogenblik, of anderen zullen nog veel hierbij kunnen voegen.
R.

Vr. 308). Over dit onderwerp zie ook 1. bl.
57,106,145; Bjbl. 1853, bl. xlix; 1854, bl.
lxx; VHI. bl. 191. In de rekening, door WAGENAAR aangehaald, en in de vraag voorkomende, staat: >>by myns Heeren behiet, JAN
VAN ~~~~~~x,ghegheven, daerhy cruyt mede
Conradus Mirkiniu~III.bl.257,Vr.286).
coopen soude, Roosenburgh mede te bern en”
ZiJn naam was MAREINIUS; hij kwam in 1606 enz. WAGENAAR laat in de noot volgen:
te Capelle op den IJssel. Zie sox.R~xs,~erke~.
Gommigen plaatsen de vinding van ‘t KaRegister, bl. 85.
V. D. N.
non of Buskruid eerst tien of twintig jaaren
na deezen tyd. Doch uit eene Rekening van
Daniel Citstellanus (VHI. bl. 257, Vr. 289). BARTHOLOME~S
DU DRACH, Thesauriervan
Op de lijst der Signatures dee Pasteurs, de- Oorloge in Frankryk, blykt, dat men zig, alpuis leur commencement en 1580 juspu’àpredaar, reeds in ‘t jaar 1338 van ‘t een en’t ansent, voorkomende in het boek getiteld: La der, in den kryg bediend heeft. Vide DU CANconfessie de Foy des Eglises Reformées des GE Glossar. Voc. Bombarda. Uit het aangePais Bas, Leyde 1769, p. 119 et suiv. ziet haalde zien wy, dat het, hier te Lande , ook
men die van DANELCASTEL 1603en1633;
al vroeg in gebruik geraakt is.”
hij teekende zich alzoo CASTEL, en niet CEANu vind ik den post in de Rentmeesters
TELAIN. Ook is de naam van CASTEL van
rekening niet duidelUk genoeg om daaruit
ouds in Frankrijk zeer bekend. JEAX LE omtrent het gebruik van buskruid hier te
CHATELAIN werd aldaar als ketter verbrand lande in 1350 te beslissen. Immers het >,cruyt
in 1525. Het vermoeden dat,CAsTEL tot het . . . om mede te bernen” kan heel wel wat angeslacht van dezen behoorde, heeft niet veel ders geweest zijn dan buskruid. Worden hier
waarschijnlijks. DANIEL CASTEt, alias CASniet veeleer stoppelen, onkruid of iets dergeTELLANUS, broeder van PHILIPPE CASTEL,
lij ks bedoeld?
in 1610 te Leiden.Zie Nav. VIII..bl. 317, k. 2.
J. H. VAN LENNEP.
V. D. N.
Geschrift van Henricus Brandt (VIII. bl.
Vlier (VIII. bl. 260, Vr. 298). VZier en 262,Vr. 321). In het Algemeines Gelehrt. LexiVledder heeft dezelfde beteekenis;
zie PLARcon van JÖCHER leest men in het Art. BRAND
TIJX, Schat der Xederd. Tael, alwaar vlier,
(HENRICUS) , dat deze verscheidene strQdvlierboom en vledder : vlierbesiën of vledderbeschriften heeft geschreven tegen FRANC, cossiën voorkomen. K~LIAAN, Dict. Teut. Lat., TERUS~~JOHANNESVANGOUDA ;hijvermeldt
heeft ook vledderen , palpitare, Zeviter et fre- echter niet, van waar hem zulks is bekend
penter movere , vandaar ook vleddermuis of geworden.
Behalve bij TE WATER, Reform. van Zeevledermuis. De naam van v2edder en vlier zal
dan hetzelfde zijn als beweegZ$ke boom; de lan- Zand, vindt men BRANDT eenigzins breedvoeden van dien naam waren welligt vroeger met rig vermeld door JOH. v. D. VELDE ;, 2OOjurig
vlier of vledder bezet, vandaar ook de naam Jubelfeest van Zierikzee, 1776, Bijl. Af’. bl. 204,
alwaar gezegd wordt dat hij in April 1627
van de gemeente Vledder.
V. D. N.
Vlier. KILIAEN geeft 17 Vledder, Sax, Ui- overleden is. Door die van Zeeland werd hiJ
geacht tot het werk der nieucamb. Hall. Fris. Vlier, Sambucus,” en op 1618bekwaam
71 Vlier, Vlierboom, Sa,x. flederbom, wilde vlier, we Bijbelvertaling, zie (KIST~IIBOYAARDS)
addick ebulus ,” en r)vlier-busse , klater- Archief van Kerkel. Gesch. is Nederland, dl.
busse,” en op dit laatste woord : ~tubulus e V. bl. 118.
V. D, N.
-.
sambucino ligno, quo pueri glandes stupeas
Paardenkuur (VIII. bl. 289, Vr. 329). Ik
cum bombo expellunt.” - 266 veel, wat aangaat de overeenkomst van vlier met vledder.
wil alleen mededeelen, dat het voorval verMercurius
Dezen naam vindt men in Vledder, een dorp meld wordt in den Nederlandschen
voor Januarij 1772 ; daar leest men:
in Drenthe, Wierden is een dorp in Noord,,Den 3Osten December 1771 (dus niet in
Braband, Fleringen een buurt bij Ootmarsum,
in Overzj’ssel. Het verband tusschen deze Januarij 1772) heeft de Heer TUNNESTRIK in
plaatsnamen en het gewas aan te wijzen, tegenwoordigheid van den Prins Erfstadhoublijve aan anderen overgelaten. Dat de vlier der en verscheiden Professoren een ijzeren
hier inheemsch is, blijkt uit de aanwijzingen pen door de kop van een paard geslagen,
in DE GORTER, Flora Belgica (1767), No. 263- waarna hij ze er met een niptang uittrok, en
265. Over het voorbehoedmiddel, in de vraag zeeker spiritus door hem geinventeerd in de
Ne. 297 aangewezen. zal men misschien iets wonde goot, waardoor het paard binnen zes
vinden in ARNEIEL, Cimbrische Neyden-Re&
minuten hersteld was en men zelfs geen lidteeken zien kon.”
gion.
L. J.
Y’-P
POPPIUM.

’

Het Buskruid

in Tederland (VIII.bl. 261,

Montleart (VIII.bl. 290, Vr. 335). MARIE
11"
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van íWand huwde 24 0&.1797
FERDINAND, HertogvanSavoyeCarignan, deze stierf 16 Aug. 1800; zg moet
alzoo eerst later hertrouwd zijn met den Vorst
van MontZeart,over welk huwelijk en de kinderen daar uit geboren, welligt opgave zal
te vinden zijn in het Genealogiech. und XtaatsHandbuch, uitgegeven te Frankfort, doch in
eene latere uitgave dan van 1827, in welke
daarvan alleen melding wordt gemaakt.
V. D. N.

CHRISTIXA
CARLEMAN.

Etienne de la Faye (VID. bl. 293,Vr. 356).
De Hoogleeraar te Genève was ANTONIUS FA-

welke betrekking staan nu die, personen tot
T.
elkander ?
/
Judtinus van Nassau (VIII. bl. 326, Vr.
106). Dr. sWALUë in zijn Justinus van Nassau, Amst., P. N. VAN KAMPEN, bl. 60, meldt,
lat genoemde Vorst een huis betrok op de
Hooigracht, ten noorden van het Annahofje.
Wie dus drt laatste kent, dat niet moeilijk
zal te vinden zijn, weet waar J. VAN NASSAU
te Leiden gewoond heeft. Dit huis zal dan
het Prinsen-Logenaerat
wezen. Het bhjkt niet,
Jat zijne achtergeblevene familie een ander
huis bewoond heeft.
v. GR.

YUsOfFAGUSOfDEI,AFAYEGALLUS,&nen-

sis; hij heeft geschreven Commentaria in Ecclesiasten; in Epistolam ad Romanos;‘inpriorem
ad
Timotheum ; in Psalnaum X LIX et L XX VII,
en vele andere meer. Ook heeft hij LIVICS in
het Fransch vertaald en stierf in Augustus
1616. Zie G. VOET, Honderdjarig jubelgedachtenis der Academie van Utrecht, vermeerdert
door ISAAC LE LONG, 1736,bl. 168; WITTE,
Diarium Biograph. en JOcHER, Gelehrten Lexicon,invoce FAYU~.
V. D. N.
Kapitein ter zee (VIII. bl. 323, Vr. 390),
vroeger schipper. Het ging daarmede als met
de Vrouwen = Koopvrouwen = Jufvrouwen =
Mevrouwen. Men liet het zich eerst welgevallen en nam het toen over. De cognoscementen beginnen nog : Ik schipper naast God
van mijn schip; en de wet op de tucht op de
koopvaardijschepen heeft die benaming van
schipper weder als officiëel geijkt.
J. D.
Koepok-inenting te=oet (VIII. bl. t25
Vr. 402). Van den Heer KOLY komt niets
voor over dit onderwerp in de Letteroefeningen, 1800-1803, maar veel van anderen.
Zie het Mengelwerk van 1800, bl. 518, Boekbeoord. 1803, bl. 114; &ng. 1803, bl. 103,
142,290,533,579, 581 en 673. Neer algemeen zal het de aandacht hebben getrokken,
dat íle koepokken reeds bekend waren in de
zesde eeuw, na J. C. A”. 570. Mengelw. 1800,
bl. 320.
L.J.
Van Diest (VID. bl. 325, Vr. 403). In de
vraag heb ik melding gemaakt van Benen
VAN DIEST, doch vond in eene latere aflevering van dit tijdschrift het volgende:
JOHANNES VAN WIELLEX, die in1607tot
de Ev. Luth. gemeente overging, werd in
1625 naar Amsterdam beroepen en vertrok
daarheen, na vooraf verlof erlangd te hebben, om bij ommekeer van zaken te Ltigeadortmund in zijne vorige betrekking te mogen worden aangesteld. Hij bleef echter in
Amsterdam, doch stond in 1638 zijn regt op
het leeraarsambt te Ltitgendertnaund af aan
HEXDRIR VAN DIEST, SS. Th. Dr. en Prof. te
Harderwijk, ten behoeve van diens zoon. In

Iman Willem FaZck (VIII. bh353;Vr. 414).
Dp mijne vraag, ter aangehaalde plaatse, ontving ik van de Heeren H. A. F. GOBIUS en L.
c. RORA SICCAYA , beiden te Utrecht, en van
len Heer Nr. G. R. FALCK te Soest voldoend
antwoord. Mijnen dank aan genoemde Heeren brengende, vermeen ik niet ongepast te
handelen, hunne berigten te vereenigen en
alhier mede te deelen.
Het geslacht FALCK was van zeer oude
Oost-Friesche af komst. EDZERD VALCK was
reeds in 1489 bekend. DIRK VALCK wordt bij
UBBO EBI~US (Rer. frisic. histor.), p. 682 en
724 vermeld. HAIJE EDZARD VALCK overleed in 1519.

@CO

OfOTTO

WILLEMFALCK

was de eerste van het geslacht, die zijn’ naam
aldus schreef. Een afstammeling van dezen
was :
OTTO.WILLEM
FALCK,
geb.4Aug.1679,
overl. 25 Dec. 1730, den 24sten Maart 1709
te Keulen gehuwd met COXSTANTIA MARGARETHAXEINERTZHAGEN, geb.26 Julij1684,
overl. 4 Jan. 1764. Uit dit huwelijk sproten
dertien kinderen, waaronder twee zonen:
1. FRANS WILLEM FALCK, J.U.D.geb.7
Dec. 1710, overl. 5 Aug. 1737, was Koopman en Fiskaal op Ceylon, en Gezant aan het
Candiasche hof. Hij werd in Januarg 1737
aangesteld als Dessave en gebieder van Matura. Hij was in 1735 gehuwd met ADRIANA
GOBIUS, die in 1763 overleed. Zij hadden Ben
zoon :
IMAN WILLEM FALCK, geb. op Ceylon den
23sten Maart of 23sten Augustus 1736. Door
zijne ouders naar het vaderland gezonden,
heeft hij te Utrecht in de Regten gestudeerd
en zijn verblijf bij zijne grootmoeder gehouden. Na tot Meester in de beide Regten met
veel lof in 1756 te zijn bevorderd, vertrok hij
in datzelfde jaar als Onderkoopman naar
Batavia, en werd, na zijne komst aldaar, tot
Secretaris van den Gouverneur-Generaal
MOSSEL, en in 1759 van de Indische regering
aangesteld. In 1765 tot Gouverneur en Directeurvan Ceylon verkozen, voerde hij roemruchtigden langdurigen en hevigen oorlog tegen de inlanders, totdat hiJ in 1767 met den
Keizer van Candia eenen eerlijken en vo.or-

'
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*ligen vrede voor zi,jne meesters sluiten
kon. II.ij werd in 1767 tot buitengewoonenin
1776 tot gewoonBaad vitn Neêrlandech Indië
verkozen. Men droeg hem in 1781 de waardigheid van eersten Baad en Directeur-Generaal op, maar h$ bedankte voor dezen
zwaarwigtigen
post. Hij was in 1782 nog
Gouverneur op Ceylon en stierf te Colo~nbo
den 6den Februarij 1785 aan Brtne uitterende ziekte. HU was in 1764 op Butatia gehuwd
met

THEODORA

RUDOLPHINADEWENFZT,U~~

welk huwelijk geene

kinderen geboren zijn.
FALCK ,geboren23
April 1712, gesneuveld als Luitenant der Infanterie den llden October 1746 in den slag
bij Rocoux. Hij was gehuwd in lï36 met AN2. PYTHON REIXHARD

GELICA RICHARDA DE FLAVARD, OVd 177%

Zij verwekten 4 kinderen :
1. CONSTANTIAMARIA,
jonggestorven.
4. OTTO WILLEM, zielager.
3. AMALIA LOUISA , gebor. 25 Julij 1742,
gehuwd 1770 met w. F. DE WOLF, Med. Dr.
en Burgemeester van Lochem.
4. GEOKGE CAREL, J. U. D., geb. 12 Julij
1744, was Baad van Justitie te Batavia, gehuwd 1770 Kiet WA. Bt. D'EVERDINQEN VAN
DER XYPOORT.
OTTOWILLEMFALCK,

geb. teZutphen, den
9den Aug. 1738 was in dienst der Oost-Indische Compagnie, en had eenige jaren te
Patna in Bengalen als Besident doorgebragt:
Op zijne terugreis had hij zich eenigan tijd
opgehouden aan de Kaap de Goede Hoop, en
was aldaar in 1776 gehuwd met ENUELA
APOLONIA BERQA. Hij zette zich, in het vaderland teruggekeerd, te Utrecht neder, en
werd in 1785 Directeur der Oost-Indische
Compagnie, waarna hij zich naar Amsterdam
met der woon begaf. De tijd van zijn sterven
is niet bekend. Hij verwekte drie kinderen :
1. ANTON REINHARD FALCK, geb. te Utrecht
den lSdenMaart1777,wasdebekende
Staatsman. HU huwde in Dec. 1817 met H. A. Baronesse DE ROISIX , Rit Henegouweta.
2. E,GBERTA ANQELIQUE,
geb. 2

April 1778
te Utrecht, gehuwd in Dec. 1304 met H. SINGPNDONCK \?an flEjmegen.
3. ANELIA CAROLIXA, geb. 24 Sept. 1779
te Utrecht, gehuwd 25 Febr. 1801 met H. H.
HORA SICCAIA van Groningen.
K. J. R. VAN HARDERWIJK.

uit de Nieuwe Nea’erl. Jaarboeken
mededeelt, komt hiermede overeen.]
[Hetgeen C. G.B.

Het groote vlot terMulo ~‘VIU’. bl. 353,
Vr. 415). In den Nederl. Mercurim
voor
1798, bl. 246, vindt men mede eene afbeelding van het door den Heer KRAMM vermelde
vlot, benevens eene Utivoerige besclr@ving
van het nieuw gebouwd vlot of kasteel derFrunechm vo.!gens de opgave van den Burger LE
BLANC, Ingenieur.

Dit vlot of kasteel wordt genaamd La Qhw

‘0 de CAqleterre, is lang 700 en breed 300 ellen
de afmetingen verschillen dus vrij wat met
le opgave op de prent van den Heer KRAMX)
m geschikt voor 10,000 man; gebouwd op
reven lagen zware balken, met ijzeren klamen vastgehecht. Op mijne afbeelding ziet
nen :
A. Het geheele vlot in platten grond.
B. Het kasteel, zijnde een zeshoekig opgenetseld gebouw van twee verdiepingen, vÖÖrzien van een menigte kanonnen en luchtgaen; het verdek is van digte balken, zandrakken en vastgestampte klei zamengesteld
m bomvrij ; boven het kasteel biJ de vlag is
>en soort van uitkijkpost.
C en D. Hooge en lage borstweringen van
rarde met geschutgaten voorzien.
E. Twee gebouwen voor den wind- en rosnolen, welke het vlot in beweging moeten
3rengen. De as der molenwieken brengt een
xorizontaal

rad in beweging, waaraan eene

schroef zonder eind, die een vertikaal rad
)mdx$ft; onder dit laatste is weder een ander
rad, hetwelk, als de molens niet werken kunien, door paarden wordt bewogen, en dus de
stengen, die aan de riemen gehecht zijn, doet
werken.
F. Het stengwerk, dat door de molens op
l 3n neder en heen en weder getrokken wordt.
l6
G. De standplaats der troepen..
H. Vier magazijnen, zijnde tweedeks vaartuigen, in welke de ammunitie geborgen
wordt; de verdekken zijn mede als het kasteel gedekt.
1. Vier stuurroers.
K. Twaalf ankers.
L. Een dwarswal, mede van aarde, waarachter de bezetting tegen het viijandelijk vuur
is beveiligd.
Onder aan de prent ziet men de geheele
machine van de linkerzijde, in volle werking.
Uit de bovenstaande beschriving zou ik
I opmaken, dat het vlot werkelijk tot stand is
1’
gekomen, of liever dat men er aan gearbeid
heeft. Als het kunststuk bij Aboukir of Trafalgar had dienst gedaan, zoude het waarsch+rlijk als eene curiositeit in de eene of andere Engelsche zeehaven bewaard worden.
Misschien wilde men er echter alleen maar
het kanaal mede over, en dan is het een nieuw
bewijs, dat die smalle straat den Franschen
al vrij wat hoofdbreken heeft gekost.
+--CPHet groote vlot te St. Mulo. Zoo rnun geheugen mij niet misleidt, had die uitrusting
werkelijk
plaats.
Het Directoire decreteerde
den 26sten October 1797 een’inval, guerre
d’invasion, in Engeland: in ‘t begin van 1798
werden daarvoor groote toebereidselen ge-

maakt, waartegen, in April, de kusten in Eng&& algemeen gewapend werden. De onlusten in Ierland boden eene goede gelegenheid aan, om aldaar eene landing te beproe-
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ven ; een korps Fwnschen onder den Generaal HUMBERT, den 22sten Augustus bij Killala ontscheept. gaf zich den 3sten September
op discretie over aan Generaal LAKE; den
12den October behaalde de Engelsche vloot,
onder Sir BORLASE WARREN, de overwinning
op de Franschen,
van welke slechts 2 fregatten ontkwamen. Reeds twee jaren vroeger
was eene Fransche
vloot van 17 linieschepen,
12 fregatten en 14 kleinere vaartuigen, onder
den Admiraal MORAND DE GALLES, met 2000
man landingstroepen, onder den Generaal HOCHE, den 15den
December 1796 uit Brest gezeild, den 20sten bij Banty, op de Z. 0. kust
van IerZand willende landen, door storm verstrooid en met verlies van verscheideneschepen naar Brest teruggekeerd. Die mislukte
ondernemingen deden echter NAPOLEON het
plan niet opgeven, om den vijand op eigen
grond te bestoken, en hij verklaarde in November 1806 de Britsche eilanden in staat
van blokkade. Of nu het bedoelde vlot tot
dezen tijd of tot, dien van NAPOLEONS Consulaat behoort, zal wel in het werk van THIERS
te vinden zijn ; de vr$heidsboom en muts op
de plaat doen het jaar 1796 onderstellen,
maar daartegen strijdt de groote en mislukte
onderneming, zoo even vermeld, die niet wel
gelijktijdig met die van St. Malodenkbaar is.
L. 3.
De Thouars (VIII. bl. 353, Vr. 416). Over
de verwantschap van c. A. c. w. Marquis DE
THOUARS,
aan het huis van Oranje, door het
huwelijk van diens voorvader CLAUDE DE LA
TREXOUILLE, Hertog DE TROUARS, ziemen
des eerstgenoemden Hulde aan ~TeA~lands
dierbaren Koning ter gelegenheid van hoogstdeszelfs komti in het landschap Drenthe, (Sneek,
1841, SO.) bl. 34-37.
K.J.R.VANHARDERWIJK.
- -

G. Paape (VIII. bl. 353, Vr. 417). Zijn
geboortejaar 1752, den 4den Febr. te -Delft,
staat aangeteekend, maar naar zijn sterfjaar
heb ik te vergeefs gezocht. Men heeft van
hem eene Autobiographie in een ziJner werken, getiteld: Mijne vrolijke Wgsgeerte, Republikeinsch speelreisje van Frankrijk naar
Holland, Waaruit WITSEN GEIJSBEER. geput
heeft in zijn Biogr. Anthol. en Crit. Woordenb.
V. bl. 42, enz.
J. C. K.
Tulpenhandel (VIII. bl. 354,Vr. 420). $en
voorbeeld van zoodanig opschrift kan ik H.
R. opgeven. Voor een nieuw huis, daar het
oude verbrand was, ten tijde van de tulpenisten te Haarlem, in de Groote Houtstraat:
Toen men dit huis uit aach herbouwde,
Kocht menig mcnsch , dat hem berouwde.

K . v .S .NO. 2.

Tulpenhandel.
Van Haarlem herinner ik
mij geene voorbeelden, maar betreffende
Hoorn vind ik bij ABRING, Vervolg op VELIUS, bl. 16, opgeteekend,
dat aldaar voor drie
tulpbollen een huis verkocht werd, staande
aan de westzijde van het Noord, tusschen
den RoSsteen en deGeldersche
steeg; en voor
eenige tulpbollen een huis buiten de Koepoort, met een stuk land, het tweede voorbij
de Drie-boomde laan. Ter gedachtenis draagt
het eerstvermelde huis, thans aan deR. K.
kerkgemeente toebehoorende, drie tulpen, in
hartsteen uitgehouwen, in den gevel. Vgl.
Beknopte Gesch. van Hoorn van denzelfden
schrijver, bl. 45 in de noot.
CONSTANTER.

Pieter PauZus (VIII. bl. 354,Vr. 421). Hij
overleed den 7den Maart 1796, hoogstwaarschijnlijk te ‘s Gravenhage. Men kan eenige
bijzonderheden hem betreffende vinden in de
Vuderl. Historie, Amst. J. ALLART, 1805,
XXXIV, bl. 303 en volg., in de noot.
**
* .
_Regeringte Zwollein 1672(VII.I. bL354,Vr.
422). >)Kan iemand de namen opgeven van de
Roomsch-Katholieke leden der regering van
Zwol, welke in 1672 ten gevolge van de Fransche overheersching aldaar moesten verkoren worden?’ Ja! met behulp van Mr. B. J.
VAN
HATTUM , Geschied. van Zwolle, dl. IV.
bl. 78. Tot gemeenslieden werden voor 1673
verkoren JELLIS VERMEER, OTTO BORGEL,
EVERT
GERRIT

VELTCAMP,

WILLEM

LUNENBERCH,

allen tot de R. Katholieke
geloofsbelijdenis behoorende. In den Raad
werden als zoodanig opgenomen LUCAS
VAN REES,

B&UINS,ARENDMOL,H.F.EOCKMAN,R.KNOPPERT, E. vANTWENHUYSEN,WERNEEHOEFSLAG,A.T. DE SWIERSEN, G.WEIJER. Bij de

herovering der stad door de Staatschen werden zij dadelijk van hun ambt ontslagen.
QUIESCENDO.

Prof. Beireis (VIII. bl. 354,Vr. 425).0mtrent dezen zonderlingen man en zijne liefhebberijen, vindt men merkwaardige aanteekeningen in GÖTHE'S rag- und JahresHefteals Ergänzungmeiner SonstigenBekenntnisse. - Tn de uitgave van COTTA, 1830, kl.
**
8O. XxX1, bl. 212 en volg.
Prof. Beireis. Wat van dezen zonder&*gen
GOTTFRIEDCIIRISTOPHBEIREIS, geb.te Mtihlhuwen, 28 Febr. 1730, gest. te Hetmstedt, 17
Sept. 1809, gelezen wordt bij FALCK, Brieven, NO. 50, is deels waar, deels te weinig gezegd , en moet deels cum grano salis worden
opgevat. Wij verwijzen H. R. naar het Conversations-lexicon, in voce, waar hij zijnen
weetlust ten volle zal kunnen bevredigen,
zoodat hem, behalve andere wetenswaardige
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bijzonderheden, ook duidelijk zal worden,
welke zaken het curieus0 kabinet 4 zoo bevatte, - hoe het mogelijk was, dat BEIREIS
drie dingen te gelijk deed,- welke die eigengemaakte diamanten kunnen geweest zijn, hoe er een 60,000,000,000
maal vergrootend
mikroskoop in het brein van BEIREIS kon bestaan, - en eindelijk, hoe onze goede FALCK
door de charlatanerie van den man, ,,der
sich,” gelijk het Conv.-Les.
zegt, ,,ein geheimniszvolles Ansehen zu geben bemeht
war,” heeft kunnen worden overbluft.
Bt.
Boca~mé(V1II. bl. 354,Vr. 426). BESTUURhebben op deze vraag uit eene landstreek, die aan Belgie paalt, een ongeteekend
antwoord ontvangen, waarbij de vrager H.
R. van de schandelijkste en laagste bedoelingen met het doen dezer vraag wordt verdacht. Schoon wij zelfs in de verte niet kunnen gissen, wie de Heer H. R. is, meenen wij
toch, dat er deugdelijker gronden voor zulk
een kwaad vermoeden moeten bestaan, dan
de steller van het antwoord ons mededeelt.
Wij schorten liever ons oordeel op, gelijk wij
indertijd zonder eenigen argwaan de vraag
plaatsten, schoon we in het plaatsen van andere door H.R. gelijktijdig ingezondene vragen bezwaar maakten, juist omdat H. R. een
onbekende voor ons is: zie onze Brievenbus
van December. Tot antwoord op Vr. 426
diene intusschen, dat de achtenswaardige
staatsman, van wien FALCK spreekt, al zijne
titels en waardigheden, na het gebeurde
met zijn’ woesten neef, heeft nedergelegd en
met ziJna overige verwanten den helaas! zoo
jammerlijk geschandvlekten naam heeft verzaakt, om voortaan VISART te heeten.
DERS

Geschriften over het Notaris-Ambt in Nederland, vóór 1811 (VIII. bl. 355 ,Vr. 427).
Bij de reeds opgegevenen kan men nog voegen :
Mr.JOH. VAN

DER

~1~~~~,V~~handeZing

van

het Ambt der Notarissen, le dl. 1809, Amst.,
gr. 8”. Theoretigchgedeelte.
G. VAN WASSENAAR, Practijk Judicieel en
Notariaal, 2 dln. Utrecht, 1746,4O.
H. FELICIUS, De Sociefate, Gorinchem,
1666,40.
Mr. HOBIUS VAN DEE VORM, Verhandeling
van het versterfregt , Hoorn, 1702,8O. 7 drukken.
Do., vermeerderd door Mr. VALENTIJN JAN
BLONDEEL, Amst. 1774, gr. 8O.
ARENT LIJBREGTS, Aanmerkingen op het
redeneerend Vertoog en Practyïk over het Notaris-Ambt , 2 dln. Amst. 1778, 4O.
C.G.B.

Tien& uiverstuk van 1808 (VIII. bl. 355,Vr.
43 1). Van deze munten, geslagen onder Koning LODEWIJKNAPOLEON, vindtmen:
Van 1807.
Bij VOfiTE, No. 2472.
>, ESDRÉ, ),
141%.
,, KEER, " 2250.
Van 1808.
BUKEER, No. 2261.
,, SMIDTVAN
GELDER. NO.
I! VERKADE, pl. 194, NO. 5.

5667,brons.

Van 1809.
Bij DE SMETH v. A, No. 3098-3101.
,? VOQTE,
), 2480.
n
WINKELMAN,
1 563 en 564.
,, RUBEGKONING,
0 331.
n BIJNKERSHOEK,
,, 2654.
I, J.A.MuLLER,
)? 191.
)) 953 en 958.
,, BECKER,
1, SNOUCKAERT,
n 1277.
!) ESDRÉ,
)) 1418.
1) 1551.
,) BERNAART,
)Y H.J. CROES,
7) 1148en 1788.
» 2817.
n SCHETSBERG,
~1 HEUSSNER,
N 1900.
n 6055.
))
VANDAY,
)) K.KAAN,
v 4337.
Werwaarts zij b i j d e v e r a n d e r i n g e n v a n
;?rnizoenen zijn opgerukt, is uit de sloo-

pmgs-procesverbalen

zeer goedna te sporen.

Het Koninklijke Haagsche penning-kabinet bezit er ongetwifeld ook afslagen van.
C. G. B..

Stap met mijvernoegd

in’t bootje(VIII.bl.355,

Vr. 435). Het geheel luidt bij mij als volgt:
Stap met mij vernoegd in ‘t bootje,
Het gaat naar Cytherans knst:
cupido is ‘t togtgcnootje!
Vaar naar d’overkant gerust.
Hij zal ‘t ranke vaartuig sturen
In die onbekende zee:
‘t ;,“$$”

;;30;;m,ê,j bis.

‘k Durf met u de reis niet wagen,
Want uw stuurman is een kind,
‘t Knaapje telt slechts weinig dagen
En daarbij is hij nog blind.
Hij mogt op een klip verzeilen
In die onbekende zee! ‘t Is eeu togt van weinig mijlen:
) bis.
Kom, vaar met tijn bootje mee.)
Kom, stap toch maar in mijn bootje,
Want de zee is kalm en stil:
Gij, gij hebt een togtgenootje,
Die wel met u varen wil.
‘t Oog maar in het zeil gehouden,
Geef gehoor toch aan mijn beê
En wil op mijn boot vertröuwen;
bis.
Kom, vaar met mijn bootje me&.

Romanorum, sed istos tantum die eine RitterOrden haben.” Verder : &ques est, qui certo
ordini summi Principis authoritate adscripb
tus , illius ordinis honoribus beneficiisque
gaudet , et muneribus obligatur. Tales sunt
Johannitici,
et Mariani,” caet.
Ik geloof, dat de schrijver de zaak niet juist
Eene wedervraag: wie is íle auteur, wie de beoordeelt. Immers: nog. heden ten dage is
er wel degelijk onderscheid tusschen Ridders,
componist van dit liedje?
PRIMO.
zoo als b. v. die der Duitsche Orde, die door
[De bijgevoegde melodie zonden wij op naar den vragemeenschappelijke goederen en anderszins
per.1
onderling verbonden zijn, en eene vereeniMeenen, KortrijkGieremierd
(VIII. bl. ging of orde uitmaken, en Ridders b. v. van
Leeuw, die door geener356, Vr. 436). Aangaande het laatste dezer den Nederlandschen
woorden lezen wij bij SCHELTEMA, Geschied- lei band vereenigd zijn, maar alleen dit geen Letterk. Mengelwerk, dl. IV. 4. bl. 139: meen hebben, dat zij alle voor verdiensten een
ontvangen hebben.
ljop de prenten bij CATS, VAN HEEWKERK , onderscheidingsteeken
Ook waren de eigenlijke ridders b.v. die van
QUWTIJX , LUTKEX en anderen, bruilofts-tafels voorstellende, ziet, men versierde schotels de orde van St. Jan, door gelofte en eed, veren aIlerlei pronk met veren, tot paauwstaarpligt weerloozen te beschermen,enz.
hetgeen
ten toe. Overal zijn er taarten met opstaand tegenwoordig geenszins het geval is.
Nu is het echter uiterst moeijelijk te bepawerk,gekieremierd, zoo ~LROEMER VISSCHER
en JAN VAZI DER VEEX zulks noemden. Bij len, wanneer zulk een onderscheidingsteeke
CATS ziet men zelfs eene taart met het ge- voor verdiensten het eerst gegeven zij. Volheele Paradijs er op, met ADAM en EVA naast gens DEROUCK, Nederl. Herauld, zoude~~~seen’ boom.” - T~~~~~IscHELTE~~A onshier TOTELES uitgevonden, en ALEXANDER de
omtrent de a$eicIing van het woord in het Groote het eerst in praktijk gebragt hebben,
duistere laat, zal misschien HUYDECOPER
ons om gouden ketenen, ringen of andere zaken
in zijne Breeder Aanteekeningen op MELIS
tot onderscheidingsteeken
aan soldaten te
schenken, die zich in den oorlog verdiensteSTORE, ILL vs. 463, bl. 144 vlgg., een weinig
licht geven, alwaar hij ter verklaring van het lijk hadden gemaakt. Dit zoude door de Romoeijelike woord karine, o. a. zegt, dat de meinen nagevolgd zijn, die echter gouden
slingers en krullen, enz. in borduur- en loof- kroonen of kransen van laurier, in plaats van
werk, enz. wanneer ze te klein, te menigvul- ketenen gaven.
Nu bestaat er echter tusschen die onderdig , en dus verward zijn, kirimiri heetan, en
het gansche werk kirimirig. Hij leidt dit ki- scheidingsteekenen van dien en van lateren
tirniri af van het Oud-Fr. Carimarn, hetwelk tijd, dit onderscheid, dat zij tegenwoordig <
hij gelooft te kunnen vertalen door Rommeluit voorwerpen bestaan, die meer door de
zode. Zon dus een schotel, gelijk SCHELTEXA
eer er aan verbonden, dan door innerlijke
dien beschrijft, niet met regt gekieremierd waarde zich onderscheiden en steeds eenvormig zijn.
kunnen genoemd worden?
Bt.
De eerste vastgestelde ridderorde is volErfyrgfelzj’ke
bediening van Holland (VIII. gens DE ROUW die van den hond, ingesteld
bl. 357, Vr. 441). Zie Nav. VIL bl. 288, Vr. door het huis van MOSTMORENCY. Bij de Orpre van de Gennette haalt hij BELLAY aan, die
345.
- MO.
beweert,, dat deze orde in 738 door KAREL
H. van Elvervelt (VIII. bl. 357, Vr. 443). NARTEL zoude zijn ingesteld. Daar de schrijIn den Cat#alogns der boekerij van Mr. c. P. ver evenwel verder geen gewag maakt van
E. ROBID~~VANDERAA,
in 1851 bij XIJHOFF de verpligtingen of voordeelen, die aan de
te Arnhem verkocht, komt op bl. 110, No. 380 orde van den hond, of aan die van de genette
verbonden waren, zoo durf ik niet bepalen of
VOOr:H.VANELVERVELD,~OO7MC?~~OëZLJ,hIXlSt.
1734-1777, 17 deeltjes. Daarbij wordt in deze orde wel aan het vereischte voldoet, van
eene noot gezegd : zeldzaam zoo volledig voor- alleen een onderscheidingsteeken
of bewijs
komend exemplaar op schrijfpapier, waarbij van verdiensten te zijn. Inlichtingen zullen
D. te D.
ook De mislukte onderneming met den Sleutel. steeds aangenaam zijn aan
Maar als eens in ‘t barre noorden
Ons een felle storm bestookt.
0 geloof dat ‘t in deze oorden
Somtijds wel eeus vreeshjk spookt!
Als de lucht, van donder zwanger,
Ons bedriegt op deze zee! 0 spreek mij daarvan niet langer, ti8
‘k Vaar niet met UW bootje mee. i
’

COXSTANTER.

Ridderorden, Ridders (VIII. bl. 358, Vr.
445). VITRARIUS zegt in zijne Institut.jur.
publ. Romano-Germanici: 1jEqnitum nomine
nos non intelligimus omnes equites, quales
etiam sunt, illi, qnos Imperator creat vel Rex

Legioen van eer (VIZI. bl. 358, Vr. 446).
Abregé Chronologique de l’hist.
des ordres de Chev., p. 356 (ed. in-8O.), noemt
de vier graden, jyla légion se divise en grands
officiers, commandans,
officiers et ldgionnaires,” en spreekt bij herhaling, p. 347, van

DAMBREVILLE,
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),les membres de la légion.” Het bUvoegselordre de, dat hij bij alle de anderen gebruikt,
laat hij, p. 352, weg. Bij de Ordre de la couronne defer, p. 360, &abli comme la legion
d’honneur,” zegt hij, ncompose de cinq cents
chevaliers.” Dit schijnt te pleiten voor demeening dat het verkeerd is te spreken van ridders van hetLegioen van eer. Daartegen kan
men aanvoeren, dat het spreken van leden,
voor allen, zonder bijvoeging van honorair of
iets dergelijks, eene gelijkstellina aanduidt,,
die strijdt tegen eene verdeeling-in graden.
Bovendien ligt hier het ridderl2jk beginsel
van trouw, even als bij andere orden, hoezeer
door verloop van tijden gewijzigd, ten grondslag. Het vermelden bij de Ordresde Chevalerie, kenmerkt de Légion d’honneur ook als
zoodanig. Men kan hier nog bgvoegen , dat
de Minister QTJIZOT, namens LOUISPHILIPPE,
22 April 1843, nla croix de chevalier de son
ordre royal de la légion d’honneur” toezond
aan den Generaal-Majoor NAFIUYS VAN
BCRGST. Zie bl. 272 der Herinneringen uit het
Leven enz. ‘sBosch, Gebr. MULLER, 1853. Welke der decoratiën van het Legioen van Eer, bij
DAIIIBREVILLE
, pl. XXVIII, aangewezen en
omschreven p. 357 en 358, deze geweest zij,
kan niet moeijeQj k zijn na te gaan, daar zij in
‘t bezit der familie is gebleven, a. w. bl.
214. Hebben de Koningen van Frankr$ik na
de restauratie veranderingen gemaakt omtrent de Legion d’honneur? Waarin bestaan
en waar vindt men die?
L. J.
Legioeavan
Eer. Den 9den prairial 10de
. jaar der Fransche Republiek (29 Mei 1802)
werd eene wet afgekondigd van 29 floreal( 19
Mei 1802) te voren, waarvan art. 1 luidt als
volgt :
j)En execution de l’Art. 87 de la constitution (29 primaire 8e jaar, 20 Dec. 1799) concernant les récompenses
militaires et pour
recompenser
aussi les services et les vertus
civiles , il sera formé une Légion d’Honneur.”
Dat het bU deze geheel repubZikeinsche instelling niet te pas kwam om van Ridders te
spreken, ligt in de reden: de wet noemt dan
ook alleen Groot-Officieren, Commandanten,
Gfhcieren en Légionnaires , en het eereteeken
bestond eenvoudig in eene ster met vijf dubbele stralen, zonder de knoppen op de stralen en zonder de kroon.
Hoe NAPOLEO?i het souverein gezag gekregen hebbende, over de instelling dacht,
valt af te leiden uit het tijdstip, wanneer en
de wijze,waarop hij de inwijding der orde tot
stand bragt, maar ook tevens uit de veranderingen, die hij de oorspronkelijke instelling had doen ondergaan.
De inwijding van het Legioen van Eer en
de eerste uitdeeling der eereteekenen had
plaats, den 16den Augustus 1804, in het
Dl. 1X.

kamp van Boulogne, ter plaatse waar nog heden de gedenkzuil wordt gezien.
NAPOLEON was gezeten in den stoel van
Koning DAGOBERT, en hield op zijne kniën
den helm van le chevalier sans peur et sans
reprociss
(BAYARD), uit welken helm hg de
eereteekenen aan de titularissen overreikte.
Dat die inwijding twee en een half jaar na
de creatie der orde, de veranderingen in de
oorspronkelijke wet, het zitten in den stoel
van Koning DAGOBERT, maar vooral de helm
van den Ridder zonder vrees en zonder blaam,
waarin de eereteekenen werden verzameld,
en waaruit ze werden uitgereikt aan de benoemden, weinig overeen te brengen zijn met
republikeinsche denkbeelden, zal, hoop ik,
de steller der vragen met mij wel willen aannemen, en insgelgks zal hij zijne eenigzins
duistere derde vraag uit de vermelde omstandigheden toegelicht vinden.
Bi het Senatus Consult van 14 Augustus
1806, houdende de instelling van den Adel
in Frankrgk, is in art. 11 letterlijk bepaald :
y,Les membres de la LBgion d’Honneur et
ceux qui a l’avenir obtiendront cette distinction , porteront le titre de chevalier.”
Art. 1% luidt:
&e titre sera transmissible a la descendance directe et legitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle , par ordre de primogdniture , de celui qui en aura Bté rév@tu, en
se retirant devant Nous afin d’ obtenir a eet
effet nos lettres patentes, et en justifiant
dun revenu net de 3,000 francs au moins.”
Dat mitsdien een lid van het Legioen van
Eer een Ridder is, en wel een Ridder, zooals
de steller der vragen schijnt te bedoelen met
de aanwijzing E@es, is nog al vrij duidelijk.
Het bestek laat niet toe om de geschiedenis van het Legioen van Eer in haar geheel
te behandelen, ofschoon het dan ook eene
belangrijke bijdrage zoude zijn omtrent de
staatkunde, van den voor eenige jaren zoo
verguisden, nu wederom zoo bewierookten
NAPOLEOX.

Het Senatus Consult hier boven vermeld, s’preidt een schitterend licht over den
geest, die NAPOLEOX bezielde in den beginne
zijner grootheid: toen wilde hij meer dan
bajonetten ! Het volk had de taal der bajonetten geleerd, en daarom wilde hij nog
iets anders. Hij wilde zijn’ troon schragen
door Edellieden, wier brieven niet herkomstig waren van CUARLEMAGNE en zijne opvolgers, of van den Paus of van de Koningen, maar wier brieven waren uitgegaan van
hem.
Het Legioen van Eer is in stand gehouden
bij de restauratie in Frankrijk, en is gereorganiseerd den 26sten Maart 1816.
Ik heb voor mij liggen een Brevet, uitgereikt door KAREL X, den 12den Junij 1827,
12
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ter bevestiging van een brevet van NAPOLEON van 31 Mei 1810. - Het luidt als
v o l g t :
CHARLES etc. voulant donner une preuve deNotre Satisfac&on Royale au Sieur......
l’avons admis et l’admettons en quaU de
chevalier dans l’ordre Royal de la Légion
d’Honneur
à duter du 31 Mai 1810.
Met het bovenstaande zullen de drie vragen van C/, genoegzaam beantwoord zijn.
Archieven van 1751 (VIII. bl. 358,Vr.449).
De archieven der ErfstadhouderlUke
Secretarie van 1751 zullen wel, deels in het RijksArchief, deels in het Huisarchief van 2. M.
te vinden zin. Vergelijk BAKHLJIZEN v. D.
BRINIZ in de Verslagen en naededeelìngen der
Kon. Akademie, Afd. Letterkunde, dl. IV. bl.
55-56 en diens Overzigt van het Ned. RejksArchief, dl. 1. bl. 41, enz.
J.
- D.L.
A. Pels (VHI. bl. 358, Vr. 450). WAGENAAR in z$e Beschrijv.
v. Amst., dl. XL bl.
379, berigt, dat ANDRIES PELS een inboorling
dier stad was, doch dat hem de juis te tijd zìjner geboorte niet is voorgekomen, en dat hij
overleden is den 3den Julij 168 1. Zijne dichterlijke verdiensten worden niet hoog geroemd. LE JEUNE in zine Verhand. over de
Volksz~gen,
bl. 59, zegt van PELS' liederen,
jrdat ze geestigheid, vinding, aandoenlijkheid
en vrolijkheid missen, en dat de dosis daarvan zoo gering is, dat het geregt zeer smakeloos is uitgevallen.”
J. C. K.
8. Moonm (VIJL bl. 358, Vr. 452). Het
berigt omtrent de laatste levensjaren van
HOONEN, door W. A. E. in de aanteekeningen zijns vaders gevonden, is stellig onjuist.
MOONEN was laatstelijk Predikant te Deventer, deed den llden Januarij 1711 zijne laatste predikatie, werd in April daaraanvolgende Emeritus, en overleed den 17den December van genoemd jaar. Zie over POONEN
den Overej’sselschen &?ban. voor Oudh. en Lett ,,
1854, bl. 102-117.
K.J.R.VANHARDERWIJK.

Vijsve(VIII. bl. 358,Vr. 453). In het aanhaalde manuscript is denkelijk eene schrijffout. Althans vind ik bij KILIAAN: &g, o+
uer, fijun, fiZjuor. Verminatio, cyclus: morbus periculosissimus animalium, cum & verme praecipub
infestantur. Gal. auiue.
**
[ W U twijfelen niet, of pe-y zal, even als wij, deSver.
klaring, door *** gegeven, juist achten, en het goedkeureu, dat wij zijn antwoord hebben teruggehouden.]

J. H. Reiság(VIII. bl. 359, Vr. 456). Als
tot zgne geschiedenis kan ik mellen, dat hij omtrent 1786 te Zutphen is woonLchtig geweest, en aldaar eene Nederduitwhe proza-vertaling van MImONS Verloren
Paradzj’s heeft bewerkt, waarvan 2 stukken
het licht hebben gezien (Zutphen, bij VAN
ELDIK, 1791, kl. 8O.), de zes eerste zangen belelzende, met eene opdragt in dichtmaat aan
zijn’ vriend D. DELPRAT, later predikant bij
le Waalsche gemeente in ‘s Hage. Van Zutohen verplaatste BEISIG zich naar Schoonhoven, alwaar hij , behalve de redactie van de
schoonhovensche
Courant, aan welke later
ae bekende N . G. VAN KAIVIPEN deel nam, ook
de uitgave bezorgde van het Kabinet van Nederhndsche en Kleefsche Oudheden, vroeger
, &~ABR.~DE~AKER inhetlichtgezonden.
‘Toen het zevende deel verscheen,was
REIspa niet meer in leven. Hij was overleden te
Schoonhoven in het begin van 1794, nalatende
sene weduwe met twee kinderen, een’ zoon
/:en eonedochter, waarvan de eerste later hoogen lof van eerlijkheid en naauwkeurigheid
verwierf, als Procureur bij de Regtbank te
Amsterdam. De beroemde J~COBIJS KANTELAAR was gehuwd met de zuster van REIBIG,
ANNA GESINA geheeten. Tusschen KAXTELAAR~D.
REISIG
bestond naauwe vriendschap,
ofschooq des laatsten meer gematigde zin
hem een minder levendig aandeel deed nemen in de staatkundige bemoe@ngen van
1795 en volgende jaren, waarin KANTELAAR
een der hoofdleiders werd.
1 lijdrage

QUIE8CENDO.

Slag hj Nancy (Vz. bl. 360, Vr. 458).
Gesch. cark des Kühnen, verwijst
ook, voor de beide Fransche opschriften, naar
Itinerarium per nonnullas GaEEae Belg. partes,
ABR.ORTELII et JO. VIUIANI. Ap. GERARD.
UERCATOREIII
Cosmographum,
Antverp. 1584,
8. p. 39 sq., en zegt verder : j>Bey diesem Monument ist zu bernerken, 1. dasz die Angabe
des Jahres 1476, sich aufdie damalsinFrankreich und einigen angr&nzendenl&dern
gewöhnliche
Zeitrechnung griindet , nach welcher das Jahr erst mit Ostern anfieng. Mithin gehorte der 5. Januar noch zu 1476. (welke opmerking reeds onder Bt.‘s vraag door
het Bestuur gemaakt is (*).) 2. Das dqartir
le gusteau beziehet sich auf die Gewohnheit,
am Vorabend des Festes der H. drey Könige
oder der Erscheinung
Christi eine Bohne in
einen Kuchen zu stecken. Wer das Stück bekam, indem sich die Bohne beland, war König bey der Gesellschaft.”
&GER,

(*) Vgl.an~~~Br,~Grand Dierionn., en voor~ecBIVERIUB , Beschr. van out Batavien of Gort verh. van
'1 Leven, enz. oan KAREL vati Burgognien, uit genoemd
werk van BORIVEEIUB getrokken, en geplaatst achter het
Goudtsche Kronycrken en in GOUTHOEVENB Chronycke.

Het blijkt dus geenszins uit die beide op- hem opgaf, dat KAREL de Stoute in 1477 geschriften jjdat men 46 jaren later den datum sneuveld is, en zoo hij zich de moeite wil gevan den slag reeds vergeten was, en wel op ven van de twee opgegevene classieke werken na te slaan, dan zal hg almede overtuigd
de plaats zelve.”
Onder de Preuves et Observat. sur des Mém.
zijn, dat er noch schiJn, noch schaduw van
de COMIXES, liv. V., vindt men ook (zie tome verwarring in de opgegevene chronogramme
V der Brusselsche nitg. bij FOPPENS, 1728) of verzen bestaat.
In het voorbijgaan meent men te moeten
het grafschrift van KAREL den Stoute, tiré du
Tombeau d’iceluy Dabc, qui est enterré dans doen opmerken, dat het gebeente van KAREL
den Stoute, door zijn achterkleinzoon Keizer
E’EgKse Sainct Georye de la viei2le ville de aancy, en une chapelle, pui est à main gauche du KAREL uit ìle kerk van St. Joris te iVmq is
Choeur, au dessorrs des Orgues, du costé de la overgebragt in de L. V. Kerk te Brugge, en
teste de l’Ef$gie, en de verzen die eindigen aldaar onder een allerprachtigst monument
met
is ter nedergelegd bij het overschot zijner
ECCELEOCECIDJT,JAIYIPAX
dochter. Bij het uitbarsten der Franache
revolutie, zijn de monumenten van KAREL en
QU2ESITAVIGEBIT. (*)
MARIA weggenomen en verborgen gebleven
CHRONOGRAPHE.
in de kelders van een particulier huis te
NOCTEREGUMSUCCUBU~T
CAROLUS.
Brugge. - In 1811 vertoonde men die aan
Men vervaardigde nog andere grafschrif- FIIARIE LOUISE, en deze kreeg van haren geten, voorkomende bij PONTUS HEUTERUS, maal Keizer SAPOLEON de magtiging tot het
wederoprigten der prachtige monumenten.
GOLL~T(~),TESCHEIMACHER,
enz.
Bij het eerste Fransche opschrift vond ik, Zij hadden vroeger gestaan in het koor voor
in Dom CALBmTS Hist. de Lorraine, in folio, het hoogaltaar, doch die plaats bij de hert. 11. p. 1077, aangeteekend :
stelling minder geschikt zifnde, wee6 NAPOM. D'HARAUCOURT Gouverneur de Nancy, LEON daartoe de kapel en den grafkelder aan
fit réparer cette croix au mois d’Aotit 1610, van PIETER LANCKHALS, den getxouwen diecomme on le lit sur telle qui s’y voit aunaar vanI6AmAenYAxmILL4Ai$en dievoor
den laatsten de marteldood had geleden. Deze
jourd’hui en ces termes :
kapel werd op kosten des KeizeraallersierEt tombée en mil aix cent & dix.
De Hara~ourt Gouverneur de Nancy,
lijkst opgemaakt, en ieder vreemdeling, die
Seigneur d’Acraigne , Dulem & Murevaul ,
Brugge bezoekt, gaat naar die kapel om de
En Aoust m’a fait refaire de nouveau.
monumentenvan KAREL~I%MBBIA~~~~~~W
’

MO.

Slag ajNuncy. Indien het den steller dezer
Vraag te doen is om het ware te weten van
den dag, waarop KAREL de Stoute is gesneuveld, dan veroorlooft men zich hem vriendelijk op ti geven: MEYERUS Baliolanus, Annales rerum Flandricarum,
Liber, XVII. p.
372, mitsgaders De Gedenkschriften van PHILIPPE DP COMMINES, 5e boek, Se hoofdstuk.
Hij zal vinden, dat Paschen van 1476 invi&l op 14 April, en dat mitsdien de daarop
.volgende maand Januarij , ofschoon volgen?
onze tijdrekening vallende in 1477, vódr de
afschaffing van den ouden kalender behoorde tot 3 476.
De vrager kan volkomen gerust zijn, dat
men hem altijd goed heeft geleerd, toen men

deren.

Jan Janszoon Starter (VIII.bl. 361, Vr.
461). Men vraagt levensbijzonderheden
van
STARTER. Reeds in 1840 deed de Heer w.
EECKHOFB
eene oproeping tot tnededeelipag
van hjzonderheden,
STARTER betreffszzde, in de
Leeuwarder Courant, No. 92, en sprak over
STARTERS leven, verdiensten em invloed op het
eerste tlj’dperk der nieuwere Friesche Letterkunde, in eene vergadering van het Friesch
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde in 1842. Zie Verslag, X+41/42,
bl. ll. OVer STARTERS Friesch Lusthos sprak
dezelfde geschiedvorscher in eene CiergeGke
vergadering in 3845146. Zie Vershg, bl. 178.
Eene uitvoerige verhandeling over STABTEB
en zijne Gedichten in betrekking tot den toestand
(*) Het Grafschrift, Tijdvers en beide de Fransche opschriften,
door OBTELIUB
medegedeeld, beslaan ook bl. der Letterkunde in Vriesland in het eerste ge151 en 152 van het Goud/&8 Kronycxken. Zie ook deelte der XVIide eeacw, werd, in 1851 alb ge~CRIVEBIIJ~, Corte Beachr. van Eoll., Zeel. en VrZcol.
reed liggende en welligt eerlang zuIlendeverena. (uitg. van BRUGPAN) bl. 458, waar CeCIdit staat,
schijnen, door hem in zune Geschiedenis van
in plaat8 van CeCIdIt , en Wegh- Wyser door VranckFriesland, bl. 402 (*), aangekondigd. Uit het
ryck, i!en druk, bl. 359 en volg.
Ofmenin dewerken van FABEPT,DEBABAITE,CHEdaar vermelde (waarbg men dl. 1. bl. 27-28
VRIZP, M+?m. pout serv. à 1’Hist de Lorraine, den abt van de Geschiedk.
beschrijving van Leeuwarden
LIONROIB,
Hist. des Villes vieille et neuve de Nanci,
vergelike) blijkt het, dat JAN JAXSZOOX STARiets over die opschriften vindt, weet ik niet.
TER, een Engelschman,
op twin tigjarigen
(t) &OLLUT
(LUDOV.), hat 1593 PHist. de la Franche-Comtt? de Bourgogne zu Dole in folio ediret.” Jö- leeftijd zich te Leeuwarden als boekverkooper
vestigde, en aldaar tot 1620 verbleef. InmidQEER. Gelehrt.-Lex.
19 *
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dels had hij aldaar eene Rederijkerskamer,
onder de zinspreuk: Och mogt het rgzen! opgerigt. De tooneelvertooningen, daaruit voortvloeijende ofdaarmede verbondeqwerclen
ge.
geven in het ledigstaande tuchthuis, dat later
tot de Westerkerk veranderd is. Doch bij resolutie VanGedeputeerdeStaten
van den 9den
Januari 1619 werd aan STARTERen de zijnen
gelast, dat gebouw te verlaten, als zijnde 9) tot
dengebruikevanhet(zegtdeHeer E E C K H O F F ]
destijds nog bij velen veroordeelde comediespelen ingenomen.” Hierdoor, alsmede door
het kort daarop gevolgd vertrek uit Leeuwarden van STARTER, ging de bloeijende en 80
leden tellende Rederijkerskamer ten gronde,
waarvan STARTER trouwens de ziel was, Van
zijne dichtwerken is het meest, bekende het
Ftiesche Lusthof, vele malen gedrukt. De
Heer EECKHOFF heeft het, voornemen om bij
zijne belangrijke Verhandeling, boven vermeld, eene Bloenaleziag
uit STARTERS Lusthof,
vol met bevallige minneliederen, te geven.
Wij mogen welligt een en ander nu spoedig
te gemoet zien. Intusschen kan het niet anders dan bevorderlijk voor diens arbeid zijn,
om in den Navorscher de aandacht op STARTER te vestigen, en de lezers daarom uit te
noodigen hunne bijdragen over dezen bevalligen dichter mede te deelen.
HEEMSKERK, in zijne Minnekunst (2den
druk, bl. 116-119, bij J. SCHELTENA, Mengelwerk, dl. 1.3. bl. 79), zong van hem:
,,Of BTARTER, die van nieuws ons op zijn Vriesohe luit
Komt brommen in het oor een aaneenaam geluid.
Een aangenaam geluid, vol zoete minnetreken , 1
Met klagtjes en gevlei op ‘t geestigst ondersteken.”
GYSBERT JAPIKS bezat zijn Lusthof. Zie
de Hulde ~~~G.JAPIKS,~OO~J.H.HALBERTSMA, dl.11. bl. 328.
Zonder voor de volkomene juistheid der
opvolging der verschillende drukken te willen instaan, daar er welligt nog veel meerdere
zullen zijn, zo0 meenen wij voorloopig, dat
die drukken aldus verschenen zijn :
Eerste druk, zonder jaartal of plaats, maar
blijkens het privilegie van het jaar 1621,
langw.
4O. (Bibliotheek Friesch Genootschap.)
Tweede druk, Amst. 1624.
Derde druk, Amst. zonder jaartal, langw.
4O. (Cut. Maatschappiij van Letterkunde, dl. 1.
bl. 237.)
Vierde dmk, met den titel: Friesche Lusthof, beplant naet versc?teyden stichtelijke Minneliedekens, Gedichten ende Boertighe Kluchten.
Met platen en muzijk. Amst. HESSELGCERRITSZ, 1627. (Cut. Prov. Bibl. van Friesland,
bl. 471.)
V$fde druk, Amst. 1634.
J. KONING, in zijne Geschiedenis van het slot
te Muiden,haalt
bl. 133 een gedicht van STARTER
aan, getiteld: ‘Tvernaaeck der Jeught, etc.
Leeuwarden 1616, in langw. 4O. Het schijnt

nog al uitvoerig te zijn, daar bl. 174 geciteerd wordt.
Een ander stuk werd ook nog vóór den
Friesche Lusthof uitgegeven; het voert ten
titel: J. J. STARTERS blgeyndicb treurspel van
TIMBRE DECARDO~E~~~~FESICIE
VAN MESSINE, met een vermaecklijck
sotte-clucht van een

Advocaet ende een Boer, op ‘t plat Friesch. Tot
Leeuwarden, van JAN JANSEN STARTER,
Boeckvercooper bij de Bral, in d’Engelsche
Bijbel. Anno 1618. 10 vel druks. De toegevoegde Klucht werd met aanteekeningen in
de VrYje Fries (dl. 1. bl. 302-320), door J. M.
DE
HAANHETTEMA
herdrukt.
Een fraai lied van STARTER, tot lofvan
Prins MAURITS, met de bijvoeging van zijne
spreuk: Const baert n2j’d, was in 1837 onder
de MSS.(NO.199)
vanVAx~~~~~~~,ineene
verzameling gedichten van WILLEM DE GORTTER
(dichter te Mechelen). Zie WILLEMS, Belgisch Museum, 1837, bl. 372.
Waarschijnlijk was dit het lied van STARTER, op de ontzetting van Bergen op Zoom in
1623, getiteld : Prince Nauritius
vals Nassau,
in 4O. in het licht verschenen (Cat. Maatsch.
van Letterk., dl. 1. bl. 237). Ook op den dood
vanPrinsxava1~~(1625)vervaardigde
STARTER een vers, onder de zinneprent: Tranen over
den dood van MAURITS, geplaatst (Hist. Atlas
van Voorst, 1858, No. 334, folio).
Behalve de bovengemelde Kluchtspelen,
vonden wij nog in den Catalogus der Muatschappij van Letterkunde, Tooneelstukken, dl.
1. bl. 198, vermeld: JAN JANSZ. STARTER,
SS. LL. St(ndiosus).
Boertigheden: Kluchtigh Tafelspel van Melis Tyssen: - Kluchtigh
t’zamen Gesang van dry Personagien ; Knelis
Joosten, een half-backen Vrijer, Lysje Flebkous,
syn Vryster, een Deurtrapt Meysje; Griet
Kuecks , een Waerdinne, langw. 4O. alsmede
Jan Xoetekaauw, klucht.spel (Utrecht 1632,
Delft 1649)) Amst. 1735, de laatste druk met
btvoeging van de Klucht van Melis Tyssen.
Eindelijk verdient nog melding, dat de
Angeniet van G. A. BREDERO, vertoond op
d’oude Kamer In liefde bloeijende, in 1623, en
in 1638 uitgegeven, door STARTER is afgewerkt. Zie Cat. der Maatschappij van Letterkunde, Tooneelspelen, bl. 66. Enkele zijner
gedichten zijn herdrukt in onze dagen, b. v.
het lied tot lof van Friesland in den Frieschen
Volks-Almanak 1839, en een paar andere in
LE JEUNE'S Nederl. Volkszangen. Vergelijk
ook J. VAN LENNEP~II VONDELS Werken, dl.1.
bl. 636 en de Woordenboeken.
J. D.
L.
Engelsch Kolonel de Morgan (VIII. bl. 361,
Vr. 463). Over DE MORGANS is reeds gehanleid in den Nav. IV. bl. 8-10.
K.J.R.VAX
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Il;elm van Just. van Nassau (VILT. bl. 361,
Vr. 467). Dr. E. B. sma~uë schrijft in Z+I
Justinus van Nassa1c, meest naar muitgegevene
stukken, Amst., P. N. VAN KAMPEN, 1858, bl.
63, dat de oorlogshelm, dien hij (JUST. VAN
NASsAu) jaren lang gedragen heeft, nog te
Leiden voorhanden is en er zorgvuldig bewaard wordt. Of er twee helmen van dien
krijgsman bestaan, weet ik niet, maar een’
helm en ringkraag, waarvan men zeide, dat
zij hem hadden toebehoord, heb ik meermalen gezien, en het zal wel dezelfde helm zijn,
dien Dr. SWALU~ bedoelt. Maar een oorlogshelm was het niet. Noch helm noch ringkraag kunnen lang in den oorlog gebruikt
zijn. Wel droegen zij blijken van ouderdom,
maar waren geheel in orde en ongeschonden,
alleen hier en daar met een weinig roest bedekt; ik meen dat zij in vroeger’ tijd zwart
waren geverwd. Waarschijnlijk was het de
helm en ringkraag, bij de plegtige begrafenis
van JUST. VAN NASSAU achter het lijk gedragen, en daarna, volgens de gewoonte dier
tijden, boven zijn wapenbord, opgehangen in
de Hooglandsche kerk, waar hij met zijne
gade begraven is, geplaatst. Toen die wapenborden, in of na 1795, uit de kerk genonomen of vernield werden, zijn die stukken
van JUSTINUS' wapenrusting waarsch&dijk
verkocht, en later in de handen, ook door
aankoop, van minen overleden’ vriend C.
STEENHAUER, predikant te Ooster- en WesterBlokker, gekomen, toen hij te Leiden studeerde. ZU zin ofnog bij de familie van Ds. STEEN.
HAUER, te Leiden, of in het bezit van Ds.
HWKENS, te Winkel, die de bibliotheek de:
overledenen heeft overgenomen.
v. GR.
Geerende huizen (VIII. bl. 368, Vr. 480)
Indien men den platten grond van Amsterdam
beschouwt, bemerkt men, dat de sloten aar
den westka.nt buiten de stad, dezelfde rigting
hebben als de grachten in de zoogenaamdc
Jordaan. Deze waren dan ook reeds ~661
het bebouwen dier stadswijk aanwezig er
niet regthoekig tegen de Prinsengracht eind
digende, bekwamen de huizen natuurlijk ook
eene schuine rigting. De Beguliersgracht
er
Spiegelstraat de boogsgewijze hoofdgrachter
niet haaks kunnende snijden. moesten mede
geerende huizen bekomen. Voegt men hier
bij de kromming van het Smgel bij de Munt
de slingeringen van de Nieuwen- en Zeedij.
ken, vroeger waterkeeringen,
en eenige ande.
re plaatselijke oorzaken, dan wordt de vraag
genoegzaam
opgelost.
C. W. B.
De dood naoge angst eu schrik enz. (VIII. bl
363, Vr. 431). De Fransche vlugschrijvers
die iets te zeggen of te vragen hebben, wa
beter ongezegd of ongevraagd zou blijven

spreken veel van enfants terribles. Van die
rindertjen worden er nog al dikwijls in den
Yavorscher aangetroffen, en DAVID doet eene
rraag, die tot de vragen van een enfant ter*ible behoort. Zoo men toch alles ging verhaen wat op den maaltijd, waarvan DAVID gevaagt, is gebeurd en gesproken, en hoe daar)ver werd geoordeeld, dan zou er nog al veel
verhaald worden, dat op vele thans nog lerende achtenswaardige personen een’ onaangenamen indruk maken zou.
Het tafelstuk, waarop het vers in questie
voorkomt, was het middelste van de vijf plateaux, die op de tafel waren gesteld, en volgens eene naauwkeurige beschrijving, die
voor mij ligt, stelde het voor: JOHAN VAN
>LDENBARNEVELD,
staande op eene graftombe. j)Voor zyne voeten lag de Nyd in eene
verbaasde houding met neergeslagen ogen
isic), dien hy met zynen regtervoet vertreedt,
terwyl hy met zyne regterhand op zyn krukje steunL” enz. enz.
IjAan de voorzyde van de Tombe” zag
men eene opene deur, tywaaruit deDood te
voorschyn komt en met zyn opgeheven zeis
den ouden Vader begrim t (sic).” Aan de achterzijde zag men de onthoofding , terwijl aan
de eene zijde het opgegeven vers was gesteld,
en aan de andere zgde het bekende vers van
VONDEL
op
deafbeeldingvan OLDENBARNEVELD.

Dat appetijtelijk stuk, een graf met een’
grimmenden dood van voren en met een schavot van achter, was geflankeerd met twee
andere monumenten, voorstellende het eene
yleen Bataafsche Held met een Leeuwenhuid
omhangen, met zyn linker arm een schild
dragende,” met de woorden: j]Majestas populi ,” met welk schild hij de Hollandache
Maagd, die in onmagt lag, beschermt,
Men schijnt in 1783 magtig veel smaak te
hebben gevonden in costumes, van leeuwenhuiden vervaardigd, volgens de snit van dat
der beelden op de vijffranksstukken,
waarvan
gesproken wordt in Vr. 434, want de oude
Batavieren werden vroeger altijd anders
voorgesteld, en de Amerikaansche maagd,
die op het andere monument voorkwam,
had ook een leeuwenpakje aan, en hield een
Herculische knods in de hand, waarmede zij
alles omver sloeg wat haar omringde, en
zulks niettegenstaande de Amerikaansche
dames gewoonlijk in het paradijscostuum
worden afgebeeld, waaraan ve&ren in plaats
van vijgenbladen zijn toegevoegd.
De Hollandsche maagd stond ook bij de Amerikaansche schoone , doch van hare flaauwte
bekomen, althans zij stond met een’ sluijer
om het hoofd, houdende in de linkerhand
den speer met den hoed der Vrijheid daarop,
en de regterhand met eenige beschroomdheid
aan de Amerikaansche Maagd reikende, ver-
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mits heerschzucht en vleiierii, die achter haa
stonden, haar zochten terug te houden.
Of het edelmoedig is,om de beschroomdheic
van een Hollandsch meisje, dat blijkens d’
meeste afbeeldingen en verzen van dien tij,
als van de eene flaauwte in de andere vallen
de, wordt voorgesteld, toe te schrijven aal
de intrigues van heerschzucht en vleije+
laat ik in het midden. KAAT NOSSEL, die tocl
B zoo heel schroomvallig niet was, zou zee
zeker niet zonder beschroomdheid de ham
gereikt hebben aan eene jutvrouw met eem
leeuwen-crinoline en met eene knods en gai.
ae deparasol. Het monument aan het bene.
deneinde van de tafel was meer vreedzaam
*Het moest voorstellen l)de Vrije Zee, zyndc
een Gedenkzuil van de Corinthische orde
(sic).” Boven op de zuil stond de Geregtig
heid, begrimd door een’ luipaard, die doo.
een’leeuw, een’ haan en eene slang werd te.
gengehouden. Tegen de zuil zag men eene rots
waarop al de vlaggen der Europesche
zeemo
gendheden wapperden, ~>harryer~de alleen dl
Engelsche Vlag omlaay.”
Bitter evenwel contrasteerde daarmedr
het vijkle stuk aan het boveneind van de ta.
fel. Het vertoonde de overwannen Dwinge.
landij. Op den voorgrond zag men een boel
met een’ grooten hond achter zich en eem
hooivork in de handen, waarmede hij een rij1
gekleed man nedervelde, en tevens een’ an.
deren boer eere bewijzende aan zekere wape.
nen. maar daarentegen weer andere vertrap
pende.
Hoe het moest toegaan aan een’ maaltijd
waar de tafel op de beschrevene wijze wa:
gekroond, kan men ligt bevatten, en alzoc
ook, dat de tijd nog niet geboren is om in hei
breede daar over te spreken, en de namen der
handelende personen te noemen.
Of het vers, door DAVID opgegeven, expresselijk voor de smakelijke graftombe is
vervaardigd, geloof ik niet. Onder stond:
J. c. DE LANNOP,
en het is dus waarschijnlijk
getrokken uit den bundel der gedichten van
JULIANA CLEYENTIXA
DE LANNOY, de beroemde dichteres van het bekende Vaarwel
van Regulus.
Zoo DAVID iets meer van de zaak wil weten, dan sla hij de lste en 3de deelen op van
deìVeder1. Jaarboeken van 1783, bl. 577volgg.
I
en die van 1717 tot 1723.
Y

Y.

Harncw van M. 8. de Ruyter (VIII.bl. 363,
Vr. 482). In den Catalogus van zeldzaamheden

ìi het Koninklijk Kabinet le ‘s Gravenhage,
komt voor onder No. 691: Wapenrusting,
(zijnde het harnas en den helm); sabels, ketting met medaille en bevelhebberstaf van X.
A.DE
RUIJTER.
13. J. A. M.
[Ook K. v. S. Ne. 2 wijst den vrager daarheen.]

Afbeelding van den schouwburg te Amsterdam
(VU. bl. 363, Vr. 483). De bovenste galerij
is inderdaad in later’ tijd aangebragt en wel
toen de fondsen reeds minder voordeel& waren dan bij de oprigting. De ornamenten toch,
op de lagere galerijen gebeeldhouwd, zin
daar slechts geschilderd. Daardoor kan het
gebouw thans meer dan 1600 aanschouwers
bevatten, waartoe het oorspronkelijk was ingerigt.
C. W. B.
VRAGEN
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De beide werken, waar Mo. naar vraagt, zijn inderdaad,
zoo als hij vermoedt, volksromans. De Noria en Blancajfoer is ontstaan uit den berijmden roman van DIEDEBIC
VAN ASSENEDE; van de Destructie van Jeruxalem is
de auteur onbekend. Hij kan er meer over vinden bii Mr.
L. PH C.VANDEN BE&H,Be Nederlandseks Ifolkaroljhanx, bl. 1-5 en 65-69. Dat het schoolboekje, waarvan hij qmeLkt,
hetzelfde is als de laatstgenoemde roman,
is zeer waarschijnlijk. Bijna al onze volksromans werden
in vroegeren tijd als schoolboeken gebruikt.
De Echo op de Dordsche Synode, waarvau T. de verklaring vraagt, kan ieder Latinist hem ophelderen, vooral, wanneer hij in den voorlaatsten regel niet ceesio,
maar
.9em* leest.
De Fransche Bijbel van 1558, waarover S. v. W. ODS
eenige vragen deed, is niets anders dan ecne vertaling der
gewone Latijnsche Vulgata, die altlJd begint met de cpisioka sancti iUERONYiÜ1 ad PAULiN&en de praejatie
sancti ~IzRoNrruxpresbyteri in Pentateuchum xoyex,
welke laatste met de vermeldiig van zekeren DEBIDEBIUO
aan\-angt. HIERONYMU~ en DPEIDERIUB waren tijdgenooten ; beiden behooren tot de vijfde eeuw.
L. J. zalten aanzien der dichteres P. MOENBZ~~I? wensch
bevredigd zien in de levensschets, onder den titel Pepronella Moens, in 1843 te Amsterdam uitgegeven en door
W.H. WA~~INCK ~z.end.~~~~zxs~rn~~mdA~ver-

vaardigd. Evenzoo bevelen wij hem de lezing van het onlangs uitgekomen werk van Graaf NAHUYS, over de munten, ordes, eerteekenen enz. onder Konin LODEWIJK
. .m het
Ban, waar hij de ordre du mbite of de funwn
breede zal besproken vinden. - De uitdrukking: ikgeef
m$' de eer, blijven wij, ondanks alle tegemverpingeqvoor
:en’ leelgken galliciamus
houden.

AANTEEKEMNGEN.

Zingen met de ster aan bomd (vgl. VL bl.
301). Bijkans op dezelfde wijze had deze
zhristelijke plegtigheid der oude tijden nog
Tlaats aan boord van Z. M. linieschip Holand, in 1824,1825,1&26,
toen de vlag van
len Schout-bij-Nacht WOLTERBEEK van den
rruistop des scheepsbodems wapperde; en
leze te Port-Mahon, op het eiland Minorka,
net vele schepen van het eskader, in winerkwartier lag. De kapitein ter zee P. DE
.AXGE was bevelhebber van dat schip; de
:apitein-luitenant
J. 0. EOOPXAN zi& eerste
&kier, en dit zij genoeg gmegd, om te doen
gelooven, dat men de gepaste, nationale, oude
voorvaderlijke scheepsgebruiken, zoo veel

mogel$k naar den geest des t$ds gewijzigd, Vliegt heen! stort tusschen ‘t heir van vluchtende en vervolgen !
deed herleven. ten einde het nationaliteitsVliegt, jongelingen! stuift op beider menigte af!
gevoel, ook in godsdienstig opzigt, te bevor- Die
staan durft, waagt zich ‘t minst; en ‘t krggsgevaar
deren, en de equipage een’ vrolijken voormiddernacht te doen genieten. Op die avonNaauw’ een’, uit al den hoop, die niet si&&’ begaf..
den waren bovengemelde Schout-b&Nacht
Te vergeefs zochten wy in deze regelen
en diens adjudant Jonkheer CLIFFOKD KOCQ
sen
drageliken zin te ontdekken, toen de
VAN BREUQEL
gasten bU de H. H. het Btatmajor uitmakende. Om 8 uur, dus met 8 gla- &33rKRUSEDtAN de gissing voorstelde, die wy
zen der platvoet, werd eeue Commissie in liet aarzelden, wegens hare eenvoudigheid
m klaarblijkelijkheid, voor de wezenlike en
de longroom binnengelaten, en het kerslied
door drie matrozen, twee blanke en een zwart volkomene herstelling der plaats te houden.
gemaakte, goed in hunne karakters gecos - De plaats wordt thands in onze uitgaafop
tumeerd, de prachtige enorme ster dragende, leze wijze gelezen:
met smaak gezongen. Eene bus ging rond, Vliegt heen! stort tusschen ‘t heir van vluchtende en uww&er,
en voor de ruime gift genoot de equipage
Vliegt, jongelingen ! stuift op beider menigte af!
(600 man sterk) een genoegeqken kameraDie staan durft, waagt zich ‘t minst; en ‘t krijgegevaar
denavond aan hunne bakken. Het geheele
aerzwolg er
Naauw’ een’, uit al den hoop, die niet zichzelv’ begaf.”
tusschendeks was met gekleurde papieren
lantaarns verlicht, de bakstafels goed voorDeze verandering nu is gelukkig te achten
zien met brood en allerhande vruchten, bevolkomen juist, want ik ben in ‘t bezit
nevens voor elk’ man eene halve flesch goe- m
van een, afdruk van den Tyrtéus, van hetden Spaanschen wijn. Menig vaderlandsche zelfde jaartal 1787, waarin op bl. 3 de betoast werd door Janmaat flink ingesteld, en l :wuste drukfout niet aanwezig is, maar juist
met het gul Hiep, Hiep, Hiep, hoera begroet.
gelezen wordt, zoo als er volgens den Heer
Vooral was er geen einde aan, toen de Schoutbij-Nacht met het geheele Btat-major hun KRGSEï?IAx moet verbeterd worden.
Het komt mij voor, dat men, onder het afne visite bragt en bij de bakken rondging. Irukken
, de fout heeft opgemerkt en de vol” ezenlijk nuttig zin zulke feesten in alle gende exemplaren er van gezuiverd.
opzigten. Ik weet het niet zeker, maar te beBij het bovenstaande neem ik de vrijheid
treuren zoude het zijn, indien zulks thans
nog het volgende te voegen.
niet meer plaats greep op Z. M. scheepsIn den door Dr. WAP bezorgden bundel
bodems, klein en groot, even zoo wel als de
bekende mythologische festiviteit bijhet zoo- Nas~rokkeling (uitgave KRUSEMAN, XIV, 61)
leest men, bl. 70:
genaamde passeren der linie.
. . . . ons harte
DIXI.

Sic transit gZoaìa mundi.

Gedachtig aan het
,,indocti discant ,” geef ik hier den oorsprong
op van eene bekende Latijnsche
zegswijze.
CL. PARADIN verhaalt in zijne Princelyke
Deryzeia, bl. 181, dat het oulings de gewoonte was, wanneer een Paus was gehuldigd, hg
dan voorbij de kapel van Sant Gregorius , in
welke de meeste Pauzen begraven liggen,
door den Ceremoniemeester werd geleid;
die in elke hand een’ rietstok droeg, den eenen
aan den top omwoeld met hennep of werk,
en den anderen bovenop met eene brandende
kaars voorzien. Als hij het hennep met de
vlam der kaars ontstoken had, keerde hij
zich om naar den nieuwen Paus, zeggende:
~~Pater Sancte: Sic transit gl0n.a muntti, Heilige vader, aldus vergaat de roem der wereld.”
JOHANNES.
Zizstorewde drukfouten. Mr. I. DA COSTA
zegt in zijne schoon0 uitgave van BILDERDIJKS Dichtwerken, bij KRUSEYAN, dl. XV.
bl. 610: ,,De oorspronkelijke editie van den
Z’yrtéus, A”. 1787 heeft in den tweeden
Krijgszang (bl. 3) de volgende, inderdaad ongerijmde lezing :

Draagt de smarte
Die uw hand ons zendt gedwee ;
Ja we danken
Ze als de de krenken
‘t Zich le heelend lichaamswee!

De laatste regel kwam mij bedorven voor,
en deze, dacht ik, moet dus luiden :
‘t Ziekte heelend lichaamswee !

Ik deelde mijne gissing mede aan Dr. DE
JAGER, die, bij inzage van ‘s dichters handschrift, bevond, dat daarin staat te lezen, zoo
als volgens mijn gevoelen moest gelezen
worden, zie het Archief voor Nederl. Taalkande, 1853-1854, IV. 299.
Deze laatste verbetering, ofschoon in een
geaccrediteerd werk voorkomende, is denkelijk aan de aandacht van den Heer DA COSTA
ontsnapt.
T.H.BtiSER.

Het getaE zevela. Omtrent dit getal kwam
reeds een en ander in den Navorscher voor,
naar aanleiding eener vraag (1. bl. 225) over
de viering van den zevenden dag ouder de
oude Heidenen: zie b. v. ald. bl. 338, II. bl.
203 en het Bijblad van 1854, bl. xx. Ik wil
er niet over dien dag, maar over dit getal het
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volgende bijvoegen.Welligt
is er geene plaats
aan te wijzen, waar het getal zeven meer op
alles is toegepast dan de stad Brugsel, en ik
vermeen dat dit, nevens al het reeds daarover medegedeelde in den Naoorscher, ook
mag worden vermeld. VAN LOOX, in zijne
Ned. Historiepenningen, enz., 111. bl. 319,
over de Spaansche en Fransche brandschattingen handelende, die door tusschenkomst
van LODEWIJK XIV gedeeltelijk verminderd
en gedeeltelijk kwijtgescholden werden, zegt,
op gezag van ER. PUTEAXI Gruxella Septenaris en Suppl. aux Troph. de Brabant, het volgende: ItAldus alles zynde vereffend, bespeurde men alom geen kleyne vreugde, vooral aan ‘t Hof te Brussel. In welke stad, gelyk
haar naam uyt zeven letteren bestaat, het
zevengetal eene byzondere aanmerking verdient,, zulks ik niet ongerymd oordeel daarvan alhier te melden. Want behalven dat de
naamen van Goedela en Michaël, beyden voor
Beschermheyligen
by de inwoonders dier
stad gehouden, mede uyt zeven letteren bestaan, zoo vindt men in de Vorstlyke stad
daarenboven nog zeven Adelyke of Burgermeesterlyke geslachten, waaruyt driemaal
zeven tot Schepenen benoemd, doch zeven
verkooren werden ; zeven Heerlykheden onder Lake, driemaal zeven Magistraatspersoonen, zeven Lighaamen die op ‘t Stadhuys
hunne vergaderingen houden, zevenerleye
Burgermeesterlyke
rechtzaaken, zeven Schepenen van Ulke in de stad hunne rechtbank
houdende, zeven Koninglyke rechtbanken,
zeven Leden in den Raad van Brabant, zeven
eerste Geheymschryvers , zeven Kamerbewaarders, zeven vergaderplaatsen derEdelen
op ‘t Stadhuys, zeven Brusselaars als Heyligen gevierd, zeven Parochiën, zeven Laage
schoolen, zeven tafels van denHeyligen
Geest,
zeven Godshuyzen, zeven Gasthuyzen, tweemaal zeven beelden van onze Lievevrouw,
als wonderwerkende vermaard, zeven openbaareuurwerken, zeven Nachtwachters, zeven S tadsmuzykanten, viermaal zeven TrommeIslagers,
zeven Uytdraagsters, zeven
Vroedvrouwen, zeven Bidsters ter begraavenisse, zeven doodgraavers , zeven onbestorve weduwlyke jaaren, welke de Mannen,
op de Kruysvaarten na.ar’tHeijlige
Land getrokkan, afweezig waaren, zevenBidsters
ter
Bruylofte , zeven poorten, zeven heuvels in
de stad, zeven poelen, tweemaal zeven Markten, zeven groote openbaare straaten op de
Markt uytkomende, zeven andere, die geheym
zyn, en tot binnen in ‘t Raadhuys loopen, zeven huyzen op de Markt van de zelfde bouworde, zeven groote torens, zeven verdiepingen in den Stadhuystoren, zeven trouwplaatsen, zeven overdek te putten, tweemaal zeven
fonteynen, alom door de stad verspreyd, zeven andere aan of in het Stadhuys, zeven ar.men van de rivier de Zenne, tweemaal zeven

bruggen, zeven Koninglyke persoonen, die
aldaar tegelyk zyn gehuysvest geweest, eertyds zeven sloten om de vesten, midsgaders
zeven Burgheeren van dezelve. En dewyl
het geslacht van ROOZE niet alleen zeven
Raadsheeren, zoo in den Hoogen als andere
Raaden, maar ook zevenmaal eenen Schatmeester in deeze stad had uytgeleverd, in
welke het zevengetal dus merkwaardig is,
zoo heeft dit aanlevding
tot het munten van
deezen legpenning :n dz jaar gegeeven. On de voorziide ziet men het gehelmde wap&xhild van deezen Huyze,” &z. Het randschrift is: Qucestor toties, totiesque senator.
[ ZooveeZmaals schatmeester, en zooveelnzaa2s
raadsheer.) De tegenzijde het stadhuis van
Brussel; het randschrift : Bruxella Septenaria
numero gaudemus eodem. 1685. (Het zeventalUiige Brussel. Wq verheugen ons met hetzelfde
getal. 1685.)
C.KRALYY.
Verongelukte schilderijen (vgl. VIL bl. 290
en 3571. v. D. v. B. zegt. zoo hii zich niet bedriegt : dan zou de bvroemde” schilderij De
Schoolmeester van GERARD DOU bij kaarslicht,
welke in het kabinet van G. VAN DER POT te
Rotterdam, voor Rusland was aangekocht,
op zee zijn vergaan. De gemelde schilderij
was No. 28 van den Catalogus, en is den 6den
h.IU$ 1808, op last van Z. w. LODEWIJK,
Koning van Holland, voor f 17500 aangekocht, en in ‘s Rijks JIuseum, (Trippenhuis)
te Amsterdam, geplaatst., alwaardat
Europeesch beroemde stuk onder den naam van
De Avondschool, nog heden te zien is.
C.KRAM.M.

Albums van keenraadschappen. In deze
komen soms opmerkelijke aanwijzingen van
personen en zeden voor. Als staaltjes van
koddige notaaa laat ik de onderstaande volgen :
Evacuate scyphum, dicunt, ne gutta supersit,
Unde snam possit musea levare sitim.
Wyn te drinken tot sen den dag,
Te slapen tot sen den middag,
En een gebrade capoen daer b :
I
Dat ma& de droeve geesten is l y .
1723.
Hony soit qni mal y passe
EMOND ELS COLLOT

D’ESCUBY ,R&~Ch.

verliefd 1751. cap. dam. DEUTZ.
Ecce Bclgicornm mos est laudabilis iste
l?t bibat arbitrio pocula quisque suo.
Het gelt heeft met den wijn bijnaar hetzelfde lot,
De gekken maakt het wijs, den wijzen maakt het sot

HUBERT BROUWER.

Qui bibit , arte bibat !

JASON VAN BYLANDT 1709.

Praeteritam primus, praesentem proximus ha@ns,
Venturam extinguat tertius ille sitim.

Wie deelt er ons meer mede?
HORARUIT.

.
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VRAGEN.
magen.
IW. - dnakreontitck.s
Ode 4.
Hoe meer ik den inhoud van dit stukje naga, des te
meer word ik versterkt in m& vermoeden, dat hier niet
Eros of de liefdegod zelf, maar wel een slaaf van dien naam
wordt bedoeld.
Zie hier, op welke gronden en om welke redenen:
10. De Liefdegod wordt naakt afgebeeld, en hier komt
w met opgeschorte of opgestrikte kleeding voor ; dat evenwel geheel strgdt met het eigendommdijke van den God.
29 Hij draagt voortu het gewaad van een’ slasf, zoa als
bl$kt nit de atoffe zijner kleed@, t. w. depapierplant
of
papiervezelau. Ook dit strijdt togen de achtbaarheid en
den eerbied jegens eenen God. Wilde men hem gekleed
doen verschgnen, dan moest hij ten minste een purperen
of ander kostbaar zijden kleed aan hebben.; opgestrikt b.
v. met een gouden of zilveren koord en met met een end
touw.
3s. Is het eenigzins vreemd, hem zoo maar willekeurig
en eigendutielijk tot mondschenker van een sterveling te
verlaf+n

.

40. Is het strijdig met allen eerbied en het decor~w, om
den God te belasten met begrafenis en lijkoffers; zich door
hem te laten zalven en kransen, en eindelijk van hem nog
wel een pozta’llon d’amour te maken: -doch vooral
6s. Is het aene volslagene ongerijmdheid, om ook den
God als onderhevig aan den dood voor te stellen; en dit
ligt toch duidelijk in het meervoud xero6@cr opgesloten: en eindelijk
60. Is het onverklaarbaar, hoe de dichter den Liefdegod
eerst in den derdeu
persoon voorstelt, hem vervolgens in
den tweeden aanspreekt, om eindelijk ten slotte hem nog
eens in den derden te laten optreden.
Dit alles nu za&mgenomen
zijnde, komen wij als van
liew&cle tot, de gedachte, dat (willen wij niet met aommige geleerden aannemen, dat het lied uit twee afzonderlijke fragmenten zij ztimgeflanst) hier niet de God Eros,
maar wel een slaaf van dien naam bedoeld wordt.
Doch, zal men natuurlijk vragen, hoe @meu wij deze
veronderstelling met dee dichters eigen woorden ? en, gevea deze daartoe geene volledige en ongedwongene aanleiding, op welke wijze moeten ze dan op de gevoegelijkste
en eenvoudigste wijze veranderd worden?
Laat ons hiervan eens de proef gaan nemen.
Het ‘Icanúpw in den Men regel laat zich mogelijk en
dos nooda verklaren als een band of koord rit papierdraden, aanduidende, waarmede het kleed van den slaaf werd
opgestrikt en boven den schouder vastgemaakt, en door
welke handeling deze vaardiger de handen als uit de mouw
kon steken en niet door de wijdte of de golving zgner tnniek of kiel in de prompte bediening van zinen heer gehinderd werd.
Het wil mij echter niet regt bevallen, omdat hier volstrekt niets van den aard of de grondstof vau het kleed
zelf wordt gewaagd en alleen van een ondergeschikt ding,
den band, wordt gesproken, en wel met naauwkeurige
bevoeglng , waaruit die is vervaardigd.
Het komt rnä haast voor, dat wmmeer er gelezen werd
mz~&~ou (xerOua naxúpou) , de uitdrukking volkomener en de beschrijving er welligt beter en gepaster door
zou worden.
De Egyptisehe slaven en werklieden droegen, zoo als
bekend is, gewoonlijk een boven- of overkleed, gesponnen, geweven of geslagen uit de fijnere vezelen der papierplant. Welnu, ANAKBEON kan zeex ligt mogelijk aan het
weelderige hof van POLYKBALTEB of van HIPPABCHUB
eenen Egyptisohen slaaf tot zijnen dienst gehad hebben
(want deze zullen ook wel tot de Aziatische pracht der
grooten van dien tijd behoord hebben), of wel hem in eigendom bezeten hebben ; en dan is het niet onvoegzaam,
dat de gebieder den zoodanige in zijn oorspronkelijk kostuum of klaederdragt - als teeken van luxe of uit pure

Dl. IX.

fantaihie -roeptofhubtroe en, omeenigedientite
verrigten. Op deze @re nu 1 r@t de bediende, geheel
overeenkomstig z%jnen lax&&, niet blut een’ papiersa
band, maar een geheel pqieren Bloed: terw@ eterígem
de woorden afiuac hip aú~.iu~ wel gmoegmu~
en voldoende zullen wezen, om het zamenbinden er tpb a de
wijzewaar0paantedniden.-2eQ&hanalKmthcbmi/
voor.
Wat nu het vermoeden betreft, alsof wij hier eenea slaaf
en niet eenen God voor ons zoudea hebben: - Bet Is t&b
in allen gevalle voegzamer en veel gepaster, om onder z&
ne slaven er een aan te tijaen en tot zich te roepen dan
eenen God I verondersteld dat beiden zich in des &&ers
onmiddel&jke nabijheid bevonden; den slaaf ti& b 4
gebieden en oogenblikkelijk voor zich doen versch@xn
(iets dat men uit hetgeen volgt ook moet opm&en) ; doch
den Liefdegod tut zijd diemer te maken, m, als eetre
vr$villige daad en als blQk van bijzan&re toegenegenheid
eu gunst jegens den dichter, er mogelijk doer kannm;
maar dit veronderstelt dan toch altoos meer een ver&
van des dichters zijde en eene gereede inwilliging van deu
anderen kant: gebod, bevel, last, order kon het wezen.
En toch staat er de impemtid &cocovaba>. - Ook dit
versterkt mij ín de opvatting, dat hier van een’ slaaf, met
name Eros, spraak @ en niet vau den Minnegod.
Ik wil er ten slot& nog eene kleine opmerking bijwegen, die voor mjjn vermoeden niet ongunstig schijat , t.
w. ik vat het à 8’ in den Men regel in z$ne demonstratieve
beteekenin en ~‘ELXTLXO~ op, als l&xe, deze , die daar :
op die w&e toch mogen * als ware ‘t gerust hesluiten,
dat de slaaf in de nabijheid was en, Pp &oc, Q 6 $709,
terstond en onverwijld zijne dienstverrigting B
eeft a&vaard.
In de volgende zes regels nu redene& de dichter eerst
over de bmosheid en vergankelijkheid van het mensahelijke aanzijn en de onbeduidendheid van den gestorvene,
als spore tot levensgenot; doch ZOQ, dat hij er den slaaf
ook in betrekt, door hem zijne eigene sterfel@heid als
mensch te hermneren, en hem vervolgens als slaaf te belasten met z@e ez8equiae.; ieta dat zoo wel tegen de ne
tuur als met de achtbaarheld vau eenen God zou strijden,
doch in den mond van den goeden en menschlievenden
dichter, vis à viz een’ beminden slaaf, niet alleen schoon
en edelaardig voorkomt, maar ons zelfs noopt, er hem te
liever om te hebben.
In dc zes laatste versregels geeft de dichter met ronde
woorden te kennen : dat hQ de geneugten des levens denkt
te smaken en oy den oogenblik er zijn hart aan verlangt
op te halen; want, zegt hg, zich bij name tot @en slaaf
wendende, vóór dat ik het leven moet verlaten, wil ik mij
oog eens regt te goed doen. -En dearom zou ik den reedz
veel en veelzijdig besproken lG&n regel wel aldus wen.
jchen te veranderen:
apru, “Epr+<, d;l p’ ànaX4eïv
Mij dunkt op deze wijze vervallen eene menigte zwarigheden, die men hier ontmoet en door verschillende vemnieringen, ofschoon dusverre met geen genoegzaam bevreJigend gevolg, heeft getracht weg te ruimen.
Het gebmle stukje, dat zeker vrij axdiggedacht en uitperkt ia, krijgt, naar mijne ziens*ze, al3 wan9 ‘t eene
zekere ronding ; het heeft een’ goeden afloop ; er is nieti
in, dat ons billijkerwijze meer kan hinderen: want dezelfde slaaf Eros, dien hij aanvankelijk tot zich roept en bij
zich neemt, bl+ hem tot aan het einde toe bu , en wel in
aoodauig eene betrekking, die hem verhoogt zonder zgnen
meester te verlagen.
overigens ligt er over het gehele stukje als ware ‘t
FJI zekere uitheemache en Egyptische tint of kleur, ten
minste wat den aanhef er van betreft; zoodat wij schier
genoopt worden, om niet ANAHREON , maar wel een’ la;er’ dmdrijnschen dichter voor den maker er van te
iouaen. - Doch dit in ‘t voorb&aan.
Dr. J. TH. BiiSEE.
13
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123. - Blauhengst. In de belangrijke op
gave uit de trouwboeken van Amsterdam,
waarvan wij meer, ook uit andere steden,
met genoegen te gemoet zien, wordt in di1
Tijdschrift, VIII. bl. 316, HENDRIK ALUTARIUS genoemd Predikant te Blauhengst. Waar
is dit Blauhengstgelegen
of geweest ? Of heefi
het thans eenen anderen naam, welken dan i
T. A. R.

? Ook photographiën voor den stereoskoop?
, van
c 128. - Chinesche Houding-geneeskunde.
Oorzaken van onwillekeurige houdingen. Ik
. herinner
dat ik, voor eenige jaren, in een
i>uitgebreidmij,werk
over China eene verhandeJ.H.VANLENNEP.

ling heb ontmoet over de manier, waarop de
Chinezen sommige ziekten genezen, door
hunne patienten bepaalde houdingen te doen
aannemen. Is er iets waars in deze geneeswijze, en ligt haar grond niet daarin, dat
sommige ziels- en ligchaamstoestanden, ook
onwillekeurig, bepaalde houdingen doen aannemen, als, het denken, den vinger tegen het
voorhoofd, de slaap, b. v. de hand onder ‘t
hoofd? Elk onzer weet bij ondervinding, dat
bepaalde houdingen bij het slapengaan helpen, als b. v. het optrekken der kniën (eene
herinnering aan de houding van de vrucht in
het moederlijf?). Er moet eene reden zijn,
waarom men dit zoo doet; is het de gewoonte, dan is zij toch instinctief. Ligt zij in de
wijziging van den bloedsomloop door de veranderde plaatsing der leden ?

3

1 2 4 - J. Deknatel. Wie geeft mij eenigc
levensbijzonderheden
van JEME of YRME DEKXATEL? Hij was dezoonvan ABRAHAMDEKNATEL uit Norden,
werd in 1724 tot proponenl
aangesteld, nam vervolgens als hulpprediker
een gedeelte van den dienst in de Doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam, te Amsterdam
waar, en aanvaardde bij diezelfde gemeente
het hem opgedragen leeraarsambt in 1726.
HU stierf in 1759. Bestaat er eene lijkrede
op hem ? Wat weet men mij van zijne betrekking tot de Hernhutters te zeggen? Wie was
zijne vrouw? Was zijne dochter met.. . . PAS
DER SMISSEN gehuwd, zijn éénig kind? Zijne
Biddagpreêk, 1755, en zijne drie preekbundels, 1755,1758
en 1760, ken ik, maar ze geven mij geen licht.
CWSTANTER.

.

'

128. - Orvalistes. Hoeveel gerucht de
Bulla Unigenitus in de eerste helft der vorige
eeuw maakte, en hoe zij ten gevolge had, dat
vele zoogenaamde Jansenisten uit Frankrijk
naar Holland de wijk namen, is uit de geschiedenis genoeg bekend. Onlangs werd mij
eene losse plaat vertoond, doelende op deze
omstandigheid en voorstellende eene menigte
geestelijken, van welke velen een ontrold papier in de hand houden, waarop het woord
appel gelezen wordt. Het onderschrift der
plaat is: Appels des Archévêpues, h’uêpues
des Chapitres du Clergé d’ Utrecht et de Harlem, du P. QUESNEL, des Orvalistes et des Chartreux, etc. qui se sant refugiezen HoUande,pour
éviter lapersécution. Voyez en l’histoire dans le
recueitpre’cieux
et intéressant, quirenferme tous
ces appels, que t’on donne maintenant au public
ce 1 Janvier 1753. De vragen, welke ik gaarne beantwoord zag, zijn deze :
1. Is deze plaat los uitgekomen, of behoort
zij tot eenig werk, - en welk?
2. Wat zijn Orvalistest Waar vindt men
iets aangaande hen?
3. Onder welken titel is dat recueilpréciem
et intéressant in het licht verschenen?
Bt.
126. - Raaitienden. Wie weet mij iets t.c
zeggen aangaande de beteekenis en afleiding
van dit woord?
Bt.

12i. - Water’poort te Zutphen. Wat is de
geschiedenis van de schilderachtige Waterpoort te Zutphen? Bestaan er afbeeldingen

J.H.VANLENNEP.

128. - Toren van de St. Walburgskerk te
Zutphen. Is de toren van de St. Walburgskerk
te Zutphen met opzet hellende gebouwd naar
den kant vanwaar de meeste stormen waaijen? Zoo verzekert althans het volksgeloof,
en wil van geene verzakking weten. En is
het eer historisch feit, dat de bliksem, waardoor die toren, op verschillende tijden, tot
tweemaal toe getroffen is, telkenmale in denzelfden balk zou geslagen zijn, zoodat men
dien balk ten leste heeft weggenomen? En
wat is er van een’ steur, die bij een hoos of
orkaan uit den IJssel zou geligt en op het
kerkdak neêrgeworpen zijn ?

/

J.H.VANLEXNEP.

130.- Portret van Erasmus. Mijne familie is in ‘t bezit van een portret van ERASMUS . Het is fiks geschilderd en zeker geen
copie, volgens het oordeel van deskundigen.
De groote Rotterdammer is voorgesteld zittende voor eene tafel, met een rood kleed bedekt. Hij is gehuld in een’ zwarten pelsrok
met bruinbonten rand en opslagen. Voor
hem ligt een geopend boek, waarop geschilderd staat: ERAUMVS ROTEROD , boven
aan de paginaas. De linkerhand rust op de
pagina, waar ERASMUS boven staat, terwijl
de regterhand het boek zo6 vasthoudt, dat de
duim op de pagina drukt, waar ROTEROD gelezen wordt. Verder is zijn hoofd bedekt met
de bekende muts. Aan de regterzijde van het
paneel, bovenaan, staat het jaartal 1530.
Links vermoed ik dat de naam van den schilder moet staan. Ik zie daar wel eenige spo-
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ren van letters, maar een’ naam of monogram
kan ik niet ontdekken. Alleen meen ik te
ontcijferen :pinxit in gothische
letters; daaronder staat nog wat, maar dit is onleesbaar.
Kenners vermoeden dat HOLBEIN de schilder
is. Achter op het paneel is een eenhoorn gebrand, en onderaan re@: E. L. TOLtlUS; anderen lezen er TALLIXB of TOLLINQ uit. Zou
iemand mij ook eenige inlichtingen omtrent
den schilder van dit portret kunnen geven?
J. S.

131. - Of&iëel berigt van den slag bij Waterloo. Wie is daarvan de overbrenger geweest, en aan wie is de tgding in Holland hel
eerst bekend geworden, en welke ziJn de eerste openbare indrukken op de gemoederen
geweest, en hoe hebben zich die geuit?
J.H.VAXLENSEP.
-

132.- Burgemeester Hooft. Men vind!
soms bijzonderheden, die betrekking hebber
op de vaderlandsche geschiedenis of persosonen , in het een of ander boek, waar men zc
niet zoekt. Zoo vond ik onlangs in een periodiek werk: Boekzaal der leesgierigen, enz
uitgegeven te Leiden, bij C. VAN ROOGEVEEX
JR. en c. HEIJLIGERT,
1774,2 dn. in 4 stukken
in ‘t lste deel, 2de stuk, bl. 96, enz. De Stae,
yan Holland in ‘t jaer 17 11 en 17%0. Op eex
vrijen trant uit het Hoogduitsch van den Heert
. . . VA?I LOEN, bl. 101, het volgende: N Men
verhaelt van den Burgemeester ROOFT van
Amsterdam, dat hij opzekeren tijd z?&e vrien.
den bij zich te gast genodigd en dezelve 01
de volgende manier en w;jze onthaeld hadde,
Eerstelijk Wierden ‘er enkele gemeene spijzen opgedischt , die in aerde schoteIen gedaen
wierden. r,,,Zie , mijne vrienden - zeide de
Burgemeester ; - zoo is deeze Republiek opgekomen.” ” Het tweede gerecht bestond in
iets betere toegemaekte spizen op tinne schotels: VUDUS heeft de Republiek in hamen welStand ‘er uitgezien,” ” - herinnerde hierbij
deeze schrandere gastheer. Ten derde wierden ‘er kostelijke gerechten met eennagerecht in verscheide zilvere vaten en schotels opgedischt. Hierbij was de aanmerking
van den Heer HOOFT, dat het zoo nog zoude
kunnen gaen. Mner toen het, vierde gerecht
in enkel zilver en fijn porcelein , met allerhandelekkere confituuren
en vreemde wijnen
opgedragen Wierden, was de tael van dien
Heer: 7, , > zoo moet dit Gemeenebest ten gronde
gaen.““- Dezegeschiedenisiszeerleerzaem.”
Nu is de vraag: Steunt deze anecdote op
ware gronden ? Wie was dan de Burgemeester HOOFT, van wien hier gewaagd wordt?
Wie was de Heer . . . VAN LOEN ? Deze vragen mogen, naar mijn’ wensch, voldoende an twoorden uitlokken in den Navorscher.
J. C. K.

las.- ì’iedmland8che
vertaZ&gen van Hesiodus. Bestaan er in onze taal navolgingen
van de Gedichten van HESIODUS , behalve de
meesterlijke vertaling, welke D. J. VAN LENNEP
van de Werken en Dagen geleverd heeft?
C.bE 8.

x34. - Afbeelding vaan eene kerk zonder
naam. Welke kerk wordt van binnen voorgesteld op eene plaat zonder letters, in den
trant der Uitgaven van MAASKAMP, en uit
het begin dezer eeuw? De predikstoel staat
links, eene bank met uurwerk regts, het orgel
op eene galerij, werwaarts twee trappen toegang verleenen, op den achtergrond ; de muren zijn versierd met Jonische pilasters, en
aan de ter zijden gewelfde, maar in het
midden vlakke zoldering hangen vier kroonen, kennlijk geschikt om van lampen voorzien te worden.
C. W. B.
135. - Spotprenten op een’ luc?ìtbol. Twee
gekleurde platen stellen voor: het vullen van
een’ luchtbol en het verkoopen der plaatsbriefjes voor een’ voorgenomen togt. Op de
laatste bedient een gepruikte bureaulist zich
van een vat met zink tot lessenaar, waarover
een papier hangt, met de woorden: Uiterste
wille van de Heeren HOPMAN en LOUDE & CG.
Waar en wanneer moest de opstijging plaats
hebben, welke in zulk een bespotElij&daBglicht werd gesteld?
. . ._
133. - Het woord ~~%~ste&um” op den
Pauselgken Tiara. In De Profeet Daniël enz.
door LOUIS GAUSSEN (te Amsterdam bij w. a.
KIRBERGER, 1854),
bl. 40, lees ik het volgende:
,)Die zijde van de tiare, welke het voorhoofd bedekt, heeft gedurende eenigen tijd tot
opschrift gevoerd het woord Mysterium,
verborgenheid (Openb. XVII: 5), welk woord
verscheidene geloofwaardige reizigers met
bewondering daarop hebben gelezen.”
Ik vraag, wie zijn die geloofwaardige reizigers , en welke is de lbatste, die het woord
Geheimenis op den pauselijken tiara gezien
heeft? Iemand omstreeks de Reformatie?
J. H.VANLENNEP.

131. - Mr. Abraham Perrenot. Kan Mr.
PERRENOT, OntVanger van de
Graaflijke Domeinen en Geestelijke goederen, onder Culenborg en Buren gelegen, en
3chepen van eerstgenoemde stad, omstreeks
iet, midden der vorige eeuw, uit GRANVELLE'S
;eslachtgesproten
zijn?
Hij maakte een Treur-Gedicht op het afrterven van Prins WILLEMCARELHEXDRIK
FRISO, in druk uitgegeven, en ook te vinden
n VOETS Beechr. van Culenborg, dl. 1. bl. 417,
MO.
BBRAHAM
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12)B.-DaguaardingvanSymonSpeyaert(*
en-.Cbes van den Gheer . te Oudewater in h-echtenis aittende, voor den’ Hove van den Haag
dtem Saterdages na Omnium Sandorum
wort overgedragen bi den gemeinen Rade dal
SYYONSPEPAERT~II~~CLAES~ANDEIGEEEE;

sullen wesen in den Hage tegens malcanderer
ter antwoorde des Donredages na Martini
naestcomend~,
ende des wort der Stede var
Oudewater, die op die tyt was bi minen Heel
bevolen, dat si CLAEB voerschreven uter van
genesse doen souden ende goede seeckerhedc
ende borchtochte van hun nemen, daer myn
heer mede bewaert waer, en desgelyx van
BYMON voerschreve, ende op ten tyt voersz
ace aal die scout van Oudewater oeck in den
Hage wenen.” Handv., Pràvil., enz. der staa
S%detoater, bii IWWX3OT, No. XXXIX , oy
het jaar 1396.
Wat had tot het in hechtenis nemen en dag.
vaarden van genoemde personen aanleiding
MO.
gegeven ?
138. - Opschrift en naam@& in ds kerk
van Asperen. nTegen den muur van den toren aan, binnen in de kerk sied men eene afbeelding van de atad Asperen, so als die in
het jaar veiftienhonderd seventien was, eer
de Gelderse Vriesen (t) de selve innamen, en
verbrandeden, doodende alle, die sy vonden : tot welker gedachtenis deese afbeelding
der stad met het volgende opschrivt , en alle
de namen der geenen, die men wist dat dood
gebleeven waren waren, is gesteld.
1517.
In ‘t jaar 1517 namen de Oost-Vriesen, die
mn noemde Gelderse Vriesen, deese stadt Asperen naet geweld in, en sloegen al dood, naan,
weìv, en kinderen, geestelyke en waereldlyke, en
daar bleeven yfhonderd Gelderssen verslagen.
Daar ondervolgd eene leist van twehonderd vier en sestig naamen der geene, die hier
Wierden omgebragt, en welker naamen bekend waren, synde behalven die, noch seer
veele omgekoomen, welker naamen men niet
geweeten heeft, en daarom hier niet vermeld
staan.” BEEKXAN, Beschrijving van Asperen,
Hoofd&. 111. bl. 84.
Is die afbeelding met opschrift en naamM*.
lijst nog te Asperen aanwezig?
140. - Petrus,‘BGrdusen Abraham (de)
Za Fuitle. De eerste was van 1614 predikant
te Koudekerk, en ging tot de R. C. godsdienst
over (zie VAN HARDERWIJES
Biogr. Woordenb.
f)Het blijkt uit I%uadw., enz. (No. XL) der stad
&&cuuler,dat SIJPON BPEIJAERT Baljuw van woer-

den was.

(f) “Of de Swarte hoop, 80 genaamd, om dat se na deE
dood VB~ sen Hertog van BrunsuaB, tot een teken VU
rouw met swartlaken giekleed Wierden.” Beschr. van
Asperen, bl. 329.

CEer Nederl.). De tweede was predikant te
‘s Gravenhage, en werd met zijn zoon ABJURAM, predikant te Nieuwe Tonge, in 1619 afgezet (zie KIST, Synod. Hand. in de zaak der
Remonstr.). Men vraagt of er familiebetrekking bestaat tusschen den eerste en de beide
laatsten, en wat er van de afkomst en het
leven des tweeden bekend is?
H. C. R.
141.- n De Vrienden
- geven de Vensterglazen.” Het spreekwoord zegt: r)Wanneer iemand een nieuw huis bouwt, dan geven de
vrienden de vensterglazen.” Wasdit
oudtijds
werkelijk een vaderlandsch gebruik, of wordt
hier slechts gedoeld opde omstandigheid, dat,
zal men in staat zijn om een nieuw huis te
zetten, men ook dit >jvan de vrienden moet
hebben” ?
J.R.VANLENNEP.
142.- Zegel van het Westerkwartier. Wie
weet op te geven of het Westerkwartier in de
Ommelanden een afzonderlijk zegel voerde,
even als Hunsingo en Fivelingo; en hoe was
D. D. v. D. F.
het ?
148. - Familiën in den adelstand erkend
sedert 1848. Zijn er na de invoering der tegenwoordige grondwet, familiën ingelyfd of
erkend in den Nederlandschen Adelstand ?
(Verheffing wordt niet bedoeld.)
D. D. v. D. F.
144.- RuXne bij Maastricht. Op eene mijner wandelingen om Maastricht, ontdekte ik
een zeer oude ruïne, op een’ heuvel gelegen,
en gedeeltelijk onder eene wildernis van kreupelhout en distels bedolven. Op mijne daaromtrent gedane vragen bij de boeren van het
naburig dorp, vernam ik het volgende: Dat
het de bouwvallen waren van eene burgt,
waarop voor veelhonderd jaren ridders huisden, die, hoewel geestelijk zijnde, in de naburige oorden rooftogten deden en het land
zeer hadden geplaagd. Die uittogten geschiedden te paard, hunne paarden waren met
zilver beslagen, en het beslag was het achterste voren gelegd, ten einde als zij des nachts
uitgetogen waren, door het spoor der hoeven
de buurt te doen gelooven dat zij thuis gekomen waren. Eindelijk waren zij op een’ en
denzelfden nacht om het leven gebragt. Zij
noemden bedoelden bouwval de Burghoebet, en
men verzekerdo mij, dat er nog een hoebel had
bestaan in de buurt, die met de eerste in
betrekking stond, maar deze was kleiner
geweest en verdwenen. Daar nu te Maastricht een klooster van Tempelbroeders heeft
bestaan, is het niet onmogelijk, dat het bovenvermelde hetgewoonverblijfdierheeren waq
terwijl het binnen de stad gelegene huis hun
tot refuge diende, evenzoo als de Duitsche
ridders, de kloosterdames van Hucht, Her-
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kenrade en meer andere hier toe~lugboorden hadden. Weet iemand hierin eenig licht
te geven?
V. D. N. No. 2.

145.- De Dooden’t sterven in deVolkstaal.
Wie geeft ons eene verzameling van spreekw&en dt den mond des volks, waarmeb ‘t
sterven aangeduid, of de dood figuurlijk uitgedralrt.wordt ? Er moet er een rUkdom van
bestaan. Al aanstonds geef ik de volgende :
1. ‘t Hoekje omgaan.
2. Den laatsten adem uitblazen.
3. Den geest geven.
4. Het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.
5. Vriend Hein.
6. De vork neerleggen.
7. De oogen toedoen.
8. Er geweest zijn.
9. Ontslapen.
10. Insluimeren tot beter leven.
11. Verzameld worden tot zgne vaderen.
12. Ontbonden worden.
A
146. - Een geschrift van F&eEon. Men
weet dat, FENELON een Memorie heeft opgesteld en aan LODEWIJK XIV gezonden, waarin w de gestrenge maatregelen tegen de Hugenoten op krachtigen toon afkeurt. Die
Ä!femo& werd eerst in 1825 gevonden en uitgegeven, Zeer zou men mij verpligten, als
men rng den titel er van volledig wilde noe23 April.
men in dit Tijdschrift.
149. - Bullebakken. &n Riesengebirge
droht man I)( nl. ondeugende kinderen, ljrnit
dgm Rübezahl, in Thiiringen mit dem
Quinte (CAROLUS QUINTIJS), in Franken
mit, dem Pelzmärtel, in der Schweiz
heiszt dieser Kinderschrecken der B öll imann oder derKindlifresser, im Allg&u der Klau s (NIKOLATJS), in Schwaben
musz sich der harmloze K a min f e g e r dazu
hergebeu.“Alzoo schrijft Dr. OSKAR HEYFELDEN in zijn lezenswaardig geschrift: Die
Kindheit des Menschen (2e Aufl.) , bl. 88.
Ook in ons vaderland hebben kinclermeiden, bakers en onverstandige ouders de ellendige gewoonte, om kleine kinderen, als
zij ondeugend zijn, met de verschining van
het, een of ander denkbeeldig wezen bang te
maken. Ik wenachte te weten, hoe die kinderschrikken in verschillende provinciën genoemd worden. - De zwarte man is uit
VAN ALPHEN bekend genoeg, -ook de schoorsteenveger en Sinterklaas. In Drenthe zit, op
sommige plaatsen, een dikke molenhond in
deputofookwelde boezekerel of boes em a n , die de stoute kinderen komt halen.
23 April.
Wie geeft ma er meer op?

148. -Lambertus de Beveren. Wie is LAMDE BEVEREN,~~ wiengefqdwordt
dat hU ophelderende aanmerkingen schreef
op BUXPANS bekend boek., Eens Christens
vettee naar de seuwiglreid? Die ‘t, weet, zegge ‘t
mu.
s. v. PL.
BERTUS

148. - Joannes Sybing van Hernìkhuìsen.
Heeft er in ‘t begin der vorige eeuw een predikant van dien naam te Utrecht gestaan ?
Vanwaar werd hU aldaar beroepen? Is hg
aldaar overleden? Wanneer? Gehuwd? Is w
ook als schrijver bekend? Zoo ja, van welke
A.
werken?
l&O. - Hermanus Hubert. Deze moet, nu
ongeveer eene eeuw geleden, predikant te
Amsterdam geweest zjjn. Kan men rng ook
opgeven vanwaar hii kwam ? Welke zijn eerste standplaats geweest is ? Waar hij geboren
was ? Wanneer hU stierf? Of hij ook geschrjften naliet ?
A.
151. - Ds. Is. Sannes. Ik wenachte omtrent twee zaken, betreffende dezen geach-

ten kerkleeraar, die in 1856 te Veendam overleed, naauwkeurig te worden ingelicht,:
l”. Van welk Hoogduitsch gedicht van
eenige uitgebreidheid is hg de vertaler, en
waar vindt men die vertaling?

20. Voor welke beroepingen heeft, hij bedankt ?
L.
v.
152.- Geschiedenis van Nederland in de
Fransche taal. Onlangs vroeg mij iemand ten
behoeve zijner kinderen naar eene vaderlandsche geschiedenis in de Fransche taal.
Ik ken alleen : Abrégé de Chidoire de la Hollande, formant la Partie Septe& dzc Royaume
des Pays-Bas, enz. Parfeu PHILIPPE GIGOT.
Sec. Ed. Brux. P. J. DE MAT, 1826. Bestaan
er latere uitgaven van dit werk of andere
f’ransohe

werken over dit onderwerp?
G.P.ROOS.

158. - Drie rZjmende regels. In den Reina& (uitg. Gent, B. eu E. GIJSELINCK, Z%
druk) zegt WILLEM5 , in de voorrede : )>Intusschen moet ik zeggen, dat ik de door GRINM
met stippen aangevulde regels 1076, 1087,
1162, 1972, voor geene uitlatingen in het
Comburgsche handschrift aenzie. Het zijn
blij kbaer drieregelige rijmen, dergelijke men
bij onze ouden op meer plaetsen ontmoet.”
Let wel: men ontmoet ze bij onse ouden op
,neerplaatsen ,!mgtWILLEMS.
Geven de volgende regels geenen goeden
sin ?
(1076)

Bi Gode, datjan iku walc!
Wat ooste Reinaerde acone tale?
Al seget sine tonge wale, -

De druk heeft na den eersten regel een’
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tweeden uit stippen, doch dat zou dan immers
een regel op wals rijmende, moeten wezen?
En - wij zouden in plaats van drie - vier
rijmende regels verkrggen; zijn daar voorbeelden van bij de ouden ? Wat zou men in
plaats der stippen kunnen stellen? de drie
rijmende regels geven immers, in verband
met het voorgaande eenen goeden zin ?
.Reinaert sprao : Tibert, helet vri
Neve, gi sijt mi wíllecome;
God geve n ere ende vrome:
Bi Gode dat jan ic u wale!
Wat toste Reinaerde scene tale?
Al seget sine tonge wale ,
Sine herte die es binnen fel.”

Wanneer men ‘t nu modernizeert, dan is ‘t
immers als volgt :
REINAART sprak: TYBAART, braveheld!
(eigenlijk vrije). Gij zijt welkom neef, God
schenke u eere en dapperheid ! want dat gun
ik u waarlijk! Wat, konde REINAART~~~~
praten, maar - al ging zijn tongetje nog zo0
wel, zijn hart was boos! (fel) !
1 Dit wert Tiberde getoget wel,
Tn clldLine werd gelesen
-7’
Dat ondervond ~y~~~~~nogeerhetliedje uit was!
Vs. 1087,1162
behoeven mede geene aanvulling en misschien 1072 ook niet, indien
men gereet laat rijmen op Tibeert en geleert.
Ik zou deze opmerking niet gemaakt en er
geene vragen aan ontleend hebben, indien ik
niet uit de geschriften van den dag moest leeren, verwijderd als ik ben van de bronnen
der kennis, die aan deze landsgrens zeer
schaarsch zijn, en indien ik niet kort geleden
(VaderZ. Letteroef., Oct. 1858, X111) het vol=
gende van de han,d desHeeren P. L. Wz.,
dus een der HH. Bestuurderen van den Nuvo~scher , had gevonden:
»Want, hoewel er geleerden zijn, die er
anders over denken, ik geloof dat onze epische dichters nooit drie regels op elkander
hebben laten rijmen, en dat dus overal, waar
men bij hen drie rijmende regels vindt, een
regel te veel of te weinig is.” Beoordeeling
der Bloemlezing uit .&íiddel- Nederlandschc
dichters, vanDr. E.VERWIJS.
Wat kan er in plaatsvan de volgende stip.
pen moeten staan, zonder den zin te storen 1
Reinaert lOS5.
Ende morgen willen wi , metten dage ,
Te hove waert , sonder sage.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In hebbe ooc onder alle mine mage
Niemen, Tibert, daer ic mi nu
Bet op verlate, dan op u.”
1160. &o gaen wi dan; wi s& hier
Al te lange” sprac Rcynaert.
. . . . . . . . . .._.......
Doe so namen si op die vart
Tibert ende sijn oom Reynaert ,
Ende liepen -

971.

Nu waren die drie heren gereet.
,, & ;; ,j,;,~,+~;** . * . Ende her Bruun. G.P. ROOS.

1 0 4 . -Malchus.
De Apostel JOEANNES
,ermeldt in zijn Evangelie met zijne gewone
iaauwkeurigheid:
jjde naam van den dienstanecht was MALCHUS." In zijne Bijbeloefe!ingen zegt de Heer VAN HEIJNJNGEN, dat
OHAXNES dit welligt deed, omdat die naam
IALCHUS later in de kerk nog beroemd gevorden is. Ik sloeg WINER en anderennaop
let Art., doch vond er niets van. Wie licht,
nij bij?
G. P. ROOS.

lB8. - Levensbe~ij&zgea van Forsten

rit het huis vanoranje-Nu.ssau.Mij
zijnerbe[end van
WILLEM
1, MAURITS, FREDERIK
IENDRIK, WILLEM 11, WILLEM 111, JOAY
VILLEM FRISO,WILLEM
IV enV, FREDRIK
YILLEXKAREL~~ de laterew1~~~~Ienn.

anar bestaan er ook nog van anderen, b. v.
Fan LODEWIJK VAN NASSAU en zijnebroeIers?

G.P.ROOS.

166. - Jansen en Johannes Marczcs. Wie
waren de zendelingen JANSEN, te Freetown
Sierra Leona) en JOHANNES MARCUS inZuid?
Afrika ? De laatste was een Fries, vermeld
n de Lotgevallen van den HoEL. kolonist JAN
VAN DIJK, in 1858 bij NIJGR te Rotterd. verschenen.
G.P. ROOS.
152 .- Helwicus. DE KANTERverhaaLtin
Chronzjk van Zierikzee, 2e uitg. bl. 48
volg., dat ten jare 1726 aldaar in het koor
ler -oote kerk drie boeken achter het dakverwelfsel gevonden zijn, waarvan hij &n
nader beschrijft, er bij meldende, dat er geen
Lanwijzing
van tijd of plaats van druk op is
te vinden. Het begin geeft inhoud en schrijver op:
Iwipit opus perutile et validum praedicatoribus, de quacunque ma$eria dicturìs. Venerabilis atque doctissimi magistri helwici teutonici
professor&
sacre theologie ordinis praedicatorum - quod intitulatur ab autore, liber de
exemplis et similitudinibus rerum.
Nergens iets aangaande dien HELWI~KJS
TEUTOXICUS (dat zal zijn : den Duitscher) hebbende kunnen vinden, even weinig als omtrent het boek, wend ik mi tot de HH. Navorschers met de vraag, of iemand er iets van
weet te berig ten ?
H. M. C. v. 0.
Cjne

lb@. - VeerhuizZng van Nederlanders naar Brandenburg in 1170. Was het mij bekend, dat in de Vaderiandsche geschiedenisvan eene verhuizing van Hollanders,
Vriezen en Zeeowen naar Duitdland gewag gemaakt
werd, (WAGENAAR, 11. bl. 2311, zoo wist ik echter niet,
dat deze aan eenc bepaalde oorzaak was toe te schrijven,
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eh wel aan emm overstrooming in deze landen, woaraOOr
can aantal lieden hunne bezittingen en bestaan verloren.
Dit nu vond ik onlangs opgeteekend in CARLYLE'S Hiatory of Friederich Hof Preussen (TAUCRZITZ edit. 1.
pag. 111) , alwaar deze schrijver het volgende daarvan
mededeelt: nNone of Albert% wars are so oomfortable to
ratlect on as those he had with the anarchie Wen&; whom
he now fairly beat to powdcr, and either swept away, or
&e aaqed-clown into Christianity and Reeping of the
peace. Swept them away otherwise; ,tpcopling their lands
tatensively with colonists from Holland, whoman inroad
of the aea had rende& homeless there.” Which surely
was a useful exchange. Nothmg better is known to më
of Albert the Bearthan this his intmducina larae numbere of Dutch Nederlanders into thoee c&ntr& ; men
thrown out of work , who already knew how to deal with
hg and sand, by mixing and delving, aria who íirst
tsught Brandenburg what greenness and cowpaature was.
The Wends, in preaence of such things , could not but
coF& more and more to efface themselves ,. - either to
become German, and grow milk and cheese m the Dutch
marmer, or to disappear fiom the world.... -The actual
inhabitants of Brandenburg, therefore, are eithcr come
of Dutch Bog-farmers, or are simple lower Saxons, Plat&
Teutech of the common type; an unezceptionabla breed
of people.” En verder pag. 159: #In the year 1240, one
A.scanier Markgraf” fort& Berlin ; v that is makes Berlin
a Gertnarr Burg and inhabited outpost in those parts: the very name, some think, means * Little Ravtpart”
(Wehrlin) built there , on the banks of the Spree against
the Wends, and peopled with Dutch, of which latter fa&,
it Mm.+, the old dialect of the place yields traces. (NICO-

SAX, Beschreibung der K6niglicksn Resìdentxstädte

Bsdin undPodsdam (Berlm, 1786) pag. 16,17 of .JCinleitnng”) T’
Het schijnt derhalve, dat deze volksverhuizing van
groote uitgebreidheid moet geweest zijn, en dat onze landgenooten zich kunnen beroemen de grondleggers des
Pruiasischen Staats en de stichters van Berleïn zeweest te
&. ‘l!oen GIJSBRECHT VAN AYETEL na den beganen
moord aan FLORIS v, eene eeuw later, het land verliet en
zich naar het vette land van Auissen begaf, ging hQ
derhalve niet naar een hem vreemd gewest, maar naar
eijne stamgenooten, die aldaar in grooh getale gevestigd
mren. en met wier huln hii dan ook het stadie Holland
stichtte tusschen Elbingen en Liebstat, waarvan MOBBBI
(Dictionn. in voce) het volgende zegt. #On dit qu’clle doit
sen origine A quelques Gentilshommea Hollandais, qui
apreS avoir assassiné Florent V Comte de Hollande, s’étaient sauvds dans ces quartiers et avaient b$ti cette ville
an 1296, qu’ils appelèrent Holland ponr conaerver le
souvenir de leur oatrie.”
Wat nu dezev&sverhuizmg betreft, de waarheid daarvan schijnt boven allen twijfel verheven ; maar wie kan
mij medëdeelen of de oorzaak, waarsan CABLYLE die toeschrijft, de ware geweest is ? en of van deze overstrooming
iets in de geschiedenis wordt vermeld P
J. VAN H.
[Vgl. Nan. V. bl. 133, Vr. 81, VI. bl. 62, Vr. 6Y,
bl. 200, Vr. 309; de antwoorden daarop VI. bl. 212,
285 en 3117, en vooral B. NAGTQLAB, De vestiging van
I

.---~~,

L

”

”

”

zijn geweest om de huisvaste Vlamingen een
imder vaderland te doen zoeken. In de Geschiedenissen, onder mijn bereik, heb ik echter daaromtrent geen spoor van vermelding
sangetrcffen. Weet iemand mij taregt te helJ. H. VAN LEINEP.
r>en?
166. - Slag

van Martìnestie,

22 September

1789, tusschen de Russen ea Turken. Waar
is die voorgevallen ? Waarschijnliik ligt dit
dorp in een der vorstendommen ( Wallachije
of Moldavië), of in BesearabiS”. Doch waar
is eene geschiedenis van den destids tusschen
die volkeren geleverden krijg te vinden?
B.
lel.- Moro St. Paolo. V66r mij liggen
twee schetsteekeningen
van deze stad en haven, bewerkt tusschen de jaren 1625en 1640.
Waar is zij gelegen ? Is het ergens in Bra.+
Iië? of waar elders ? Loando di X. Paolo is het
niet.
B.
163. - Kasteel te Geertruidenberg. Omstreeks 1321 bouwde WILLEM VAN DUVENVOORDE een kasteel te Geertruidenberg, dat in
1420 door de Kabeljaauwschen overweldigd
en gesloopt werd, en waarvan de steenen
dienden tot den bouw van het Karthuizer
klooster te Raamsdonk. Zou ook iemand op
goede gronden kunnen aanwijzen de juiste
plaats, waar voormeld kasteel gestaan heeft?
Zou daarmede ook de naam van Burgstraatje, dat nog heden ten dage aanwezig is, in
eenig verband kunnen staan? Zou hieruit
ten minste geene bepaalde gevolgtrekking
mogen gemaakt worden, ten aanzien van de
ligging van dit kasteel buiten of binnen de
stad, iets waarover de gevoelens der deskundigen nog steeds verdeeld zijn ?
G. K. Hzn.
163.- ooit, immer; Nooit, nimmer. Toen
wij nog onderwijs ontvingen in onze moedertaal, werd ons als regel geleerd: )) Ooit wordt
gebruikt van het verledene, immer pan de
toekomst; en hetzelfde geldt van nooit en
nimmer.”

Voorbeelden : IjZaagt gij ooit iets schconers?
Voorzeker hebt gij nooit iets schoeners
geNederlanders in verechillende streken van Europa, zien ?
Letteroef. 1869, Mengelw. bl. 24 en volgg.]
Men moet voortaan immer zorgen, dat enz.
Pas op, dat gij u nimmer daaraan schuldig
lb8 . - Overstrooming in Vlaanderen in de maakt enz.”
elfde eeuw. Uit de aanhalingen uit NOLINOnlangs vond ik in een werk over de NeSHED
en de Wels!&
Chronicle van POWELL, derlandsche taal, dat die onderscheiding van
medegedeeld door het Navorscher’s Bijblad ooit en immer, nooit en nimmer weinig beteevoor 1853, bl. clxxv, blijkt, dat in de jaren kende, ja, geheel op een aangenomen gebek
1107 of 1108 een groot aantal Vlamingen, steunde. HH. Navorschers zullen mij zeer
door overstrooming uit hun vaderland ver- verpligten, daaromtrent hun oordeel mede te
dreven, naar Engeland zijn verhuisd. Die deelen.
H. v. K.
overstrcoming
moet wel eene buitengewone
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104. - Joannes Episcopius. In de onlangs
verschenen aflevering van VAN HARDERWIJKS Biogr. Woordenboek. komt zekere JOANNES EPISCOPIUS voor als dichter van een
Poëmatium. GelijkGdig
trok in M. NIJHOFF~
Bulletin de livres anciens et modernes. No. 13.
een andere of misschien dezelfde J. EPISCOPIUS mijne aandacht, als schrUver
van Paradig
mata graphicee variorum ar@cum en Signorunr
veterum icowes, waarbij echter geene jaren
van uitgave worden opgegeven. Wie zijn die
Heeren EPL9COPlIJS? Behoorden ze tot de familie van SIYON EPISCOPIUS?
R.

auondt ,” kramen op het marktveld op te
slaan, sin welcke craemen vercoft worden
verscheijden goederen, die men den cleynep,
kinderen dyets maeckt dat den zelden Xicolaes henluijden geeft, twelck een saecke is
nyet alleen str$dend ende teghens alle goede
ordre ende politie, maer oock de luyden affleydende van de ware Godesdyenst ende streckende tot waengelooff, superstitie ende afgoderije, de welcke in een gepolitierde Christelicke
gereformeerde stadt nyet en behoort getolereerd te werden ,” enz. In de Keur van 1607
vind ik bovendien : ,lVerbieden gheen broot,
couck, suijcker ofte andere eetwaren te ver&
copen -hebbende tfacoeu van eenige beekler,
ofte daer eenich heelt ofte beelden an ofte opgebacken oftegestelt sijn.”
3. s.

166 . - Papau. In het 3de Keurboek van
Delft, bl. 432, vind ik vermeld, dat er een seditieus geschrift in de stad was verspreid,
beginnende met de woorden: Live Papau. De
Huantg’e Pik@ bl.vgl. bl. 77,136,324;
publicatie,waarbU
bevolen wasgemeld schotschrift aan den Magistraat over te geven, TI. bl. 30,61,97; Bijbl. 1853, bl. i). Onlangs
Groenlandsche Visscher$
indien men daarvan exemplaren bezat, enz. in ZORGDRAGERS
mij HAANTJE
is van Maart 1587. Weet iemand mij ook te (Amst. 1720) snufIelende;schoot
zeggen, wat genoemde woorden bedoelde en PIK in de gedachte, bij het nazien eener I$st
wat de inhoud van het libel was? Cf. VAN van bedieningen bij de walvischvangst. DaarEBBEN, HOU. Spectator, dl. VL
bl. 302 , die onder toch trof ik Piekeniers of Haalcj, Ptir
vermeldt, dat de kinderen, zoo dikwils er aan.
HAASTJE PIK is immers de zauarte mrmt
eene stad door onze legers werd bemagtigd,
Ik lees toch in de Amsterdamsche Zangbrcrg:
de straten deden weergalmen van dit of diergelijk onbetamelijk deuntje: >)Heruit Papou, rygedrukt voor rekening van den Autheu.ren ,
Een spel op je mou, Een bril op je neus, 1761,” (bl. 37).
Maastrigt is geus.” Dit had hij van zijne ge“Want ‘ti6 puur als of mijn bloed
loofwaardige grootmoeder hooren verhalen,
Lag te bh&31 in den gloed,
als eene herinnering uit hare jeugd.
Daar Heintje, Heintje, pik, pik, pik in mookt,
J. 6.
In kookt, en spookt en rookt,
En brand zoovele zielen,
Als in zijn klauwen vielen.”

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.

Siïzt î%kolaae (1. bl. 21,45, 190, 199, 361;
vgl. Bijbl. 1853, bl. xlvi, Ixvii, cxxxviii,
clxxii; 1854, bl. xvii). In geen der antwoorden op deze vraag vindt men aangehaald La
Vie de Saint Nicolas, een gedicht in 1508
achtregelige verzen van ROBERT of RICHARD
w~~~(1112--1175?), uitgegeven door a~oxMERQU$ , in de Mélangespubl. par 2a Société
des Bibliophil<s, tom. VIL Paris 1834. Prof.
VAN HENGEL, wiens fraaije
verhandeling over
Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaasfeest in
1831 het licht zag, kon van deze uitgaJ8f;g
. .
geen kennis dragen.
[Deze toelichting van de hand van w$en JURRUAN
onlangs terug
gevonden en ons ter hand gesteld.]

XOULIN, is door eemirroegerenBastuurder

St. Nikolaas. Dat onze voorouders in de
XVIIde eeuw den kinder-heilige geheel anders beschouwden dan wij nu doen, blijkt uit
een keur (*) van het jaar 1600, in 1607 hernieuwd, Daarbij wordt verboden : nopten Ve
decembris twelck genaemt wort Nicolaes

(*) van Delflt

BESTUUR.

En (op bl. 43)
ti.. . . . . . . . . . . .‘t warme land:
Daar Heintje Pik de Negers brand.”

Nu verhaalt ons Z O R G D R A G E R , dat de
Haakje Piks ten taak gesteld is om het walvischspek met hunne haakjes voor de strandsnijders te trekken, het onder ‘t snijden daarmede vast te houden, en met dezelfde haakjes
den afval over boord te werpen.
Geene ongeschiktealegorischevoorstelling
van ‘t werk Satan toegeschreven, heeft men
welligt de zwarte man HAAKJE PIK genoemd, om er de kinderen me& bang te maken, doch hebben wij in Aardenburg daarvoor
hetzelfde meubel in I~JAN AKE” (JAN BA-),
die de kinderen in regenbakken;putten,
enz.
trekt, als zij er te digt bij komen. In J. c.
MAIJVOGELS Gulden spiegel ofte opwekkingtot
Christel~ke deugden, (Dordr., HENDRIK WALPOT, 1734), komt op bl. 107 eene houtsne&
voor, illustrerende een rijm op den breeden
weg (Matth. VIL 13, 14). Op dien weg wandelt en rijdt de menigte naar de hel, eu
HAAKJE PIK staat druk bezig met ze er in te
trekken, even als de piekeniers het walvis&spek deden.
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Maar HAANTJE en AEIXTJE? In Zuid-Beveland ligt het dorp Heinkensxand , voerende
(volgens eene wapenkaart in SMALLEGAYGE'S
Chronyk van Zeeland) een sprekend wapen :
een haan op een zandhoop.
Hoe is het met dat Heinken en Haan?
Aan ‘t einde der Aardenburger haven lag
nog in ‘t begin der XVIIde eeuw het dorp
Hanekemwerve.
Ook daarvan heeft men
Heinkenswervegemaakt:dit
is misschien eene
slechte lezing van oude bescheiden.
G. P. ROOS.

Wees trouw en vertrouw niemand (1. bl. 56;
vgl. 1X. bl. 47). Het Bestuur vraagt in de
aanteekening op het antwoord, hier in parenthesi vermeld, of het adagium niet is: @e sed
cui vide? Hierop durf ik geen bevestigend
antwoord geven. ‘t Is waar, in Catonis disticha; Amst. apud FR. HOUTTUYN, 1759, wordt
het p. 272 &Ç 8~ mpó+ aldus opgegeven en
pervulgatuna proverbiuna genoemd ; de vraag
van het Bestuur heeft dus haren grond; maar in de ZinnebeeZden der Z’onge, door M.
BROU~RIUS VAN NIDEK, lees ik opbl. 19,dat
CHBIBTIAAN de Eerste, Keurvorst van Saxen,
tot zinspreuk voerde : fide et vide, waarop de
schijver in &nen adem laat volgen, dat
Keurvorst JOHAN FREDERIK daartoe deze
woorden gebruikte: fide sed cui. Wat wonder nu, dat er eindelijk fide, sed vide van geworden is, geldkik het. dikwijls uit den mond
van letterkubdigen hoorde en ook wel hier
en daar meen gelezen te hebben ? Het verschil in lezing was mij, toen ik het antwoord
schreef, niet onbekend, maar de vermelding
daarvan scheen mij minder noodzakelijk,
daar het bij ‘t adagium, boe ook gelezen, toch
altijd op fide en vide neerkomt. Bovendien
dacht ik, dat, wanneer mij de eerste zegsman
uit eene of andere klassieke bron genoemd
werd, ook het adagium welin zijne oorspronkelijke gedaante zou worden opgegeven.
Bt.
Geboorteplaats vanFJz. Bheu (1. bl. 156,
236, 354; BijbZ. 1854, bl. xviii). Niet alleen
in het Handboekj’e der Aardrgkskunde
van
het Koningrijk der Nederlanden, door P. H.
WITKAMP, maar ook in het Aardrijksk.
Woordenboek der Nederlanden, door A. J. VAN DER
AA,
en ook nog in andere werken, is Alkmaar
als geboorteplaats van w. JZ. BLAEU opgegeven en werd hij daarom vroeger ook WILLEM
JAKSZ.
VAN ALKMAAR geheeten. Zie ook Biographisch Woordenboek van VAN DER AA,voortgezet ~~~~VA~HARDERW~JK.
K. v. S. No. 2.
pen ander medewerker verwijst naar Mr. J. T.
BODEL
NYENHUIS, in Nieuwe Werken ww de bfantschapp$
der Nederl. Letterkunde, 1834, dl. 111. 2de st. bl. 322,
en naar Navorscher VII. bl. 103, Vr. 143.1
Dl. 1x.

1 H. Elisabeth (1. bl. 250; vgl. bl. 34Q, 363;
~Bijbl. 1853, bl. Ixix, civ.) Wie over haar iets
)goeds wil lezen en ook opheldering omtrent
de bedoelde prent erlangen, leze het bij
A.
L. SCHOLTENS, te Groningen, uitkomend
Nieuw Nederl. Tqdschrift voor onderurijs en
opvoeding. 1858. Aflev. 4.
/
G. P. ROOS.
/
spot- ea scheldnamen (DI. bl.
i Nederlandsche
; 6, Vr. 1X ;vgl. bl. 372; Bijbl. 1854, bl. xxxvii,
Ixii, lxxxviii; 1855, bl. xxii; VL bl. 109,206,
239,311; VII. bl. 14,74,140,171,295;
%TlI.
bl. 104,167). Zoo als de bewoners van vele
steden in ons vaderland een alias hebben gekregen aan het een of ander, meestal minder
lofwaardig feit, of ook wel aan het stadswapen ontleend, mogen ook de Delvenaars (gelijk ieder bekend is) zich in den niet zeer
sierlijken bijnaam van Kalereschieters
verheugen. De legende zegt, dat de oorsprong van
dien nuchteren schimpnaam te zoeken is in
eene vergissing, die, in abstracto beschouwd,
zeker nog al vr$ bespottelijk mag heeten.
Immers wordt er verhaald, dat men eens van
de wallen van Delft een kalf heeft getroffen,
dat door den afstand en de duisternis voor
een Spanjaard was aangezien geworden (*).
Wanneer er nu niets anders wordt bijgevoegd
en men verzwijgt in welken tijd en onder welke
omstandigheden dit feit plaats had, moet ik
toegeven, dat de dwaze vergissing om een
kalf voor een vijand aan te zien (even als Don
QUIXOTE eene kudde schapen voor een leger
van Mooren hield), alle aanleiding kon geven
om. de Delfsche burgers ten eeuwigen dage
met een hatelijk epitheton te brandmerken, dat
in VAN EFFENS dagen zeer goed bekend was,
da:br hij in dl. VI van zijn HOU. Spectator,
bl. 302 volgg., 332ste vertoog (met het motto:
t>Falsum maledictum malevolum mendacium
est”), waar hij de kwade gewoonte gispt,, den
Nederlander eigen, om niet alleen den vijand,
maar ook de bewoners van vele Nederlandsche steden schimpnamen te geven, in het
breede melding maakt van de kalfschieters,
in gezelschap van gapers, koekvreters en slt?uteZ&ager*s (7). Ofschoon ik nu niet wil instaan
voor de juistheid van het vermoeden, dat ik
hierna zal trachten te ontwikkelen, reken ik
het niet overbodig eenige feiten en omst,andigheden aan te voeren, die, in verband met
het voorval, dat de Delvenaars in zoo’n on(*) Zie hierover VANEFFEN,
bl. 307 volg.

Eoll.Specta~or,

dl. VL

(t) Zoo moeten de burgers van Naarden den schimpnaam van kalven gekregen hebben (zoo luidt althans de
legende), omdat zg de Spanjaarden in 1572 te veel vertrouwden en juist de omgekeerde font der Delvenaars begingen. VAN EFFEN schgnt hierop te doelen 1.1. bl. 309,
als hij zegt: IJE~ ‘t is dlrizendmaal beter kalven voor
vijanden, dm vijanden voor kalven te nemen.”
14

106
gelukkig daglicht heeft geplaatst, misschien
iets kunnen bijdragen om hen van onverdiende blaam te zuiveren en hunne eer te herstellen, zoo die namelijk door een be’vue als
de genoemde is aangetast geworden.
Bij het nalezen van het 3de Keurboek van
Delft, loopende van het jaar 1568 tot 1592,
bleek het mij, dat de Prins van Oranje, in de
maand Januarij van het jaar 1573, maatregelen deed nemen door den Magistraat van
Delft, om de stad met sterkere fortificatiën te
voorzien, opdat ze daardoor des te beter tegen
een’ onverhoedschen aanval van den vijand
zou gedekt wezen, die, gelijk bekend is, zich
toen met de herovering der afgevallen Hollandsche steden bezig hield. Aanvankelijk
vorderde men met het ,,bolwercken” niet
veel, vooral uit hoofde van de ongeschiktheid
der arbeiders en de ongeregelde wijze van
werken. Evenwel was men in den aanvang
van Augustus 1573 zoo ver gekomen, dat het
bolwerkof de lunette voor deWaterslootsche
poort afgewerkt was, hetgeen daarom van
veel belang moest geacht worden, omdat de
Spanjaarden, wanneer zi soms een’ aanslag
op de stad mogten wagen, waarschijnlijk het
eerst dat punt zouden attaqueren. In de
maand April van hetzelfde jaar hadden de
regeerders van Delft eenige gecommitteerden
laten rondgaan om ,,coperwerck” op te zamelen, ten einde daarvan ,,groff gescut” te
doen gieten, dat op de wallen hier en daar
ontbrak. De ordonnantiën voor de schutters
werden op nieuw afgekondigd en met strengere bepalingen vermeerderd. Zij werden
bevolen ,,scharpe ende naerstige vuytsicht
van de bolwercken, vesten ofte poirten” te
houden, terwijl elk van de beide leden der
Vroedschap, die ‘s nachts op het stadhui
moesten blijven waken, met een van de twee
rotten schutters gehouden waren, ,,alle mergens ter gesetter tijd ende vuijre (eer dat zijluijden thuijs gaen)” te gaan, om de poorten
dezer stad met de sleutelen te openen, Irnner
voirgaende scharpe en naerstighe vuytsichr
van de bolwercken , vesten ofte poirten, buij ten der stede ende oock binnenwairts gedaen
te hebben” enz. Deze beide ordonnantiër
werden in Augustus en September 1573 afgelezen. In de ordonnantie op de »BuUerwacht” van den 13den December
1573, werden ook strengere straffen op nalatigheid er
r,slappè wacht” gesteld, ,,ouermits den viandi
hem hier ontrent heeft begeuen” (*). Om ns
(*) De bezetting (Spaansche) van den Haag ma&
zich in November van &hU8ShiS meester, en men ver.

wachtte dus met grond, dat de Spanjaarden eerlang VU
daar opdelft jouden trekken om de stad aan de \~estzij&
waar de Waterslootsche poort stond, met een’ aan&.g tc
bedreigen of, zoo mogelijk, te overrompelen. Over een
mislokten aanslag der Spanjaarden in 1574 zie men z.
VANMETEREN,

Vac

boek, bl. 95.

let rooven van het vee uit de weiden zoo
ree1 mogelijk te beletten, werd er op den
?2sten van evengenoemde maand met de klok
yan het stadhuis gepubliceerd, dat de huis.uiden van de Schie tusschen Delff en Ouverzhie gehouden zouden wezen ,)al haer beesten
uódr desen auont binnen deser stede te bren;en.” Nu stel ik mij voor, dat het niet onmo#ijk is geweest, dat de burgers, die op de
wallen of de poorten wacht hielden, bij het,
vallen van den avond een troep l,bestiael”,
lat stadwaarts gedreven werd door eenige
buisluiden,
voor eene vijandelijke bende hebben aangezien, die onder begunstiging van
len duisteren avond een’ aanslag wilde beproeven. Voegt men nu daarbij de spanning,
lie in dien benaauwden tijd onder de burgers en de bezetting (*) heerschte, en de herhaalde aanmaningen om toch scherpe wacht
te honden, is het dan wel zó6 ongehoord, dat
men bij het naderen van een’ troep, die niet
gemakkelijk te onderkennen viel, en die zeer
waarschijnlijk door den steeds dreigenden
vijand kon zijn afgezonden geweest, een schot
gelost heeft, om daardoor zoo wel te toonen,
dat men naarstig uitkeek, als dat men zich
wilde vergewissen omtrent de bedoelingen .
van de verdachte bende? Met VAN EFFEN
voeg ik hierb$ : dat de waakzaamheid, aldus
uitgevallen, geenszins te berispen is, ,,ik laat
staan een’ gansche Burgerij tot schande kan
verstrekken, ten ergste genomen, de man is
wat al te haastig geweest,” enz. Evenwel
kan ook het jaar 1575 (misschien is deze gissing niet zoo aannemelijk) getuige geweest
zijn van een toeval, dat mijns inziens meer
voor dan tegen de :Delfsche burgers pleit.
Ik vind althans onder de keuren en ordonnantiën van dat jaar er twee van de maand
Julij , die betrekking hebben op het j,bestiael”, buiten de stad weidende, dat door den
,,viandt”, die, zoo als uit een ordonnantie van
den 2lsten Julij 1574 blijkt, r,hem nairder de
stadt begheuen heeft,” telkens werd weggeroofd ; weshalve er besloten werd, dat men
het vee, zooveel doenlijk was, voor zonsondergang in de stad zou moeten drijven (t).
terwijl tevens bepaald werd, dat een wachter
op’t stadhuis geposteerd zou worden om ,,een
t,eicken te proponeren, als de viandt het bestiael komt rooven.” Mij dunkt, dat genoem(*) De vreemde soldaten der bezetting bestonden uit
Engelschcn , Schotten, Hellabardiers (vooral tot lijfwracht
van den Prino) en het vendel Sta. Maria. Onder de ofticieren vind ik genoemd: Coronel EDUARD WESTER ~1
CqhJ%HARBY BEAUFORT.

(t) Den 25sten Jalij 1574 werd er afgelezen, dat de
poorten met zons op- en ondergang geopend en gesloten
zouden worden. Het saizoen in aanmerking genomen,
komt het mij minder waarschijnlUk voor, dat het ongelnkkige ukalverscbot” in JuZy 1574 is gevallen.. De duisternis is om dien tijd van ‘t jaar ‘s avonds zoo dik niet, als
ze soms in December wezen kan.
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descendant de Guillaume le Taciturne de
rectifier le prix du meurtre de sen aïeul.”
V. B.

de maatregelen weleensvalsc~alarnt
hebben
kunnen veroorzaken, en dat daaraan vooral

eene te groote voortvarendheid is toe te schrijven, die een onschuldig slagto$er deed vallen
en welligt doodolijk ,Igrieuen”. In September van hetzelfde jaar verlieten de Spanjaarden het dorp Schip@ op een uur afstands ten
westen van Delft gelegen, van waar zij diktijls strooptogten ondernamen tot in de onmiddellijke nabijheid der stad. Zij verborgen
zich dan tusschen den haver en het gras rondom de benaauwde vesten, en menigeen werd
door hen overvallen en gedood (*), zoodnt er
door de regering geboden werd alles af te
maaijen en binnen te halen. In den loop van
Augustus 1575, na de inname van Oudewater,
kreeg men door den Prins berigt , dat de vijand vermoedelijk ook een’ aanslag op Delft
zou wagen, dat echter niet geschiedde. Verder werd de stad niet ernstig meer bedreigd,
Zie hier de omstandigheden, die in verband
staan met het beruchte feit, zoo naauwkeurig
mogelijk van het jaar 1573 tot 1576 bijeen
gebragt. Meer heb ik tot hiertoe niet kunnen
vinden om den juisten tijd, waarop te gelijk
met het kalf r)een bok” geschoten werd, vast
te stellen. Echter meen ik, dat de oorsprong
van den bijnaam tusschen de genoemde onrus tige jaren te zoeken is.
J. S.
Philippus de Gruzj’ere en Jan Dìemer QII.
bl. 36 ,Vr. XXVI; vgl. IV. bl. 24-27 ; Bijbl.
1854, bl. xliv, lxii, xciii;VII. bl. 15 en 140).
M ARIA VAN ASPEREXGERRITS~~.,~~~MARIA
VAN

ZUIJDLAND

(dochter van den Heervan
huwde l". met JOEAN DIMMER,

Moermont),
Burgemeester en Dijkgraaf van Steenbergen ;
2o.metJonkr. JOHANVANHARSTEEN.~~~
had
bij den eersten eene dochter, JOHANNA, bij
den tweeden geene kinderen. Zie GeslachtE.
van DEJONGE vanBaardwijk
,~$BALEN,~I.

I

BV kris en &j kras zweren (V. bl. 190, Vr.
147; vgl. bl. 236, V.I. bl. 20 en 45). Het is
eene verbastering van bij kus en b-zj krwà aweren.Zooluidt de spreekwijzé bij SARTORIUS,
Adagiorum Chiliades tres, Amst. 1670, p. 380.
De kas waarbij gezworen wordt is de hostiekas.
LAMED.
Pseudo Lofredenen (V. bl.200,Vr.CXXV,
vgl. bl. 266, 342; VL bl. 21, 45,314; VIL
bl. 172 ; VIII. bl. 8,329,1X. bl. 7,40). The
Honour of the Gout, @zin& demonstrating that
the Gout is one of thegreatest Blessings that
can befal Mortcd Man, 1699,8O.

1’

Don Carlos, Prins van Spanje (V. bl. 320,
Vr. 364; vgl. VL 123, 176; VIII. bl. 43 en
1X. bl. 73). Zie over Don CARLOS ook de
Bant. achter v. D. VYNCKT, Hist. des Troubl.
des P. B., t. IK p. 334 suiv. Men leest aldaar o. a. :
,711 a paru en 1819 à Amsterdam (*), sans
nomd’autaur, une tragédie intitulée: Dedood
van Karel, oh , malgré une intrigue foible et
des incorrections de style assez nombreuses,
il y a des beautés remarquables. L’auteur a
marché sur les traces de CHENIER qui a traité ce sujet ainsi qu’ALF:ERI et scHILLER”etc.
MO .
De gekortwiekte faam (VI. bl. 62, Vr. 70;
vgl. bl. 212). Tot de redacteurs behoorden
J. HORA SIC(!AMA

0n C. STAR NUMAN. Zie

Handel. der Algem. Verg. van de Maatsch.
der Ned. Letterk., 1858, bl. 174.

Werken van F. Rizus (VL bl. 235, Vr.
368; vgl.VII. bl. 45, 173,335 enVIII. bl. 9).
Onder de opgenoemde werken vind ik ook
1101.
MO.
eene Weegschaal des Heiligdoms; heeft dit
Afstammelingen van Balthazar Gerardts(II1.
werk ook eenige betrekking op of overeenbl. 63, Vr. 53; vgl. IV. bl. 42, Bijbl. 1854, bl. komst met een gelijknamig werk van BALXCV). GACEARD, Correspondance de Guillaume /
i DUINUS HUNNIUS, Midd., SIMON CLEMEXT,
le Taciturne, tom.VI. p. 227 zegt: ~0n a pré- 1714.40.?
G.P.ROOS.
tendu, que en 1816, une famille Belge, du
Kerkelijke
zegels (Vi. bl. 334,Vr. 525 ; vgl.
nom de GEERAARTS, s’&ait adressde à 8. M.
VII. bl. 124, 341; VUL bl; 9, 70, 135). In
le Roi GUILLAUME 1, pour faire reconnaitre
sa noblesse, fondée sur le diplome accordé en de Handel. der Algem. Verg. van de Maatsch.
1589 aux freres et aux soeurs de BALTHASAR
der Ned. Letterk., 1858, bl. 72, worden nog
GERARD. D'apr&s
des renseignements puisés /de volgende beschreven.
h des sources officielles, je puis certifier que
Classis van Zuidbeveland. Eene brandende
rien de pnreil n’a eu lieu. 11 eut ét6 d’une rare kaars op een driehoekig voetstuk. Links eene
impudence celui qui aurait osé demander au duif, rygts eene slang. Omschr.: OnnoseE als
eene duaf, vorsichtig als eene slang.
(*) Zoo werd op den 26sten Augustus van het vorige
Bergen op Zoom (Waalsche kerk). Een berg
jaar de stalknecht of lakei van MARNIX, die toen Goumet
twee randschriften, buitenste : Eglise
verneur van Delft, Rotterdam en Schiedam was, vontrent die hoornbrugge (halfweg den Haag en DeZ@) ver-

moert.”

(*) Chez les héritiersde QABTMAN~~

VAN

DER

14 *

BEY.
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Walonne de Bergen op Zoopn. Binnenste : I’Eternel est mon rocher.
Maastricht (Eglise Consistoriale). Een geopende bijbel, waarop L. E. (Lex et Evangelium). Randschr. : Attende Zectioni.
Classis Schouwen. Randschr.: Sigill. Class.
Schuld.

Naar dien maatstaf, en als dan dat morgen
een Rhijnl. morgen was, zou de pondemaat
maar 1713/, in plaats van 240 Rhijnl. roeden
groot zijn. Hier evenwel was het eene drukfout, waaraan men te minder in dit werk
denken zou, omdat er zoo weinige in voorkomen. Zij is echter vermeld op de laatste blz.
van het deel, onder het hoofd: Verbeteringen,
Oude maten en gewigten (VI. bl. 336, Vr. en zij is de eenige die als zoodanig aangewezen is: het moest zijn s/s morgen.
588 ; vgl.VIII. bl. 10, 330 ; 1X. bl. 8). j)Eene
pondemate is in Friesland eeue benaming van
Ook hier wordt dus gezegd, zoo als in het
een stuk land, ‘t welk 250 koningsroeden in opstel in den Navorscher, y5 van een morzijn vierkant heeft, en dewijl elke morgen gen maken eene ponclemaat, maar volgt daarlands 2* ja pondematen in zich vervat, zoo is uit nu dat dat morgen een Rhijnlandsch moriedere pondemate zis van een morgen en 5 gen moet zijn? De schrijver was een Fries:
pondematen maken twee morgen. Raakende kon hij niet van Friesche morgens spreken?
de koningsroeden staat ter deser gelegenheid Noch in het stuk, dat in den Navorscher ter
nog te zeggen, dat de koningsroede merkelijk sprake is gebragt, noch in het Magaz~n van
grooter is dan de gemeen0 Rhijnlandsche Landbouw worden de morgens, waarvan ge
roeden, want daar vau deze laatste 1500 tot een sproken wordt, gekwalificeerd, en ik meen
uur gaans gerekent worden, behooren tot een bewezen te hebbendat 250 Friesche koningsuur gaans niet meer dan 1200 koningsroeden.” roeden noodzakelijk veel grooter zijn dan 240
Niet altijd en niet overal werd in ons va- Rhijnl. roeden, die gelijk zijn aan a/s morgen
derland het uur gaans op 1500 Rhijnlandsche Rhijnlandsche maat.
De schrijver die het stuk van maten en geroeden berekend: dit blijkt uit het werk van
onzen beroemden Hoogl. J. R. VAX SWIX- wipten zoo grondig heeft behandeld, zegt op
DEN (*). Wel zegt de Hoogl. bl. 188, noot (6):
bl. 313 5 91 en noot van zin hiervoor aanger>Men houdt het er algemeen hier te land voor haald werk :
,,In Groningerland meet men met grazen
dat 1500 roeden of 18000 voeten, een uur
gaans uitmaken,” maar iets later en in de- van 240 C roede” enz. ~1. . . . . In Vrieshnd
zelfde noot volgt, dat anderen dit op maar telt men bij Pondemuten, Einzen, Penningen :
1400 stellen, en op bl. 599 wordt de bngte
te weten 240 roeden maken eene pondemaat,”
der mijl op 1470 Rhijnlanclsche roeden be- enz. en in de daarbij gevoegde noot (a): ,,De
paald.
roede bevat 12 voet, maar die voet staat tot
als 1042 : 1000.”
Het zij er nu echter 1500 of maar 1470, of den Rhijnlanclschen
Oppervlakkig beoordeeld, zou dus het gras
zelfs maar 1400 Rhijnlandsche roeden op een
mijl gaan, de Friesche koningsroede, waar- in Groningen ook% Rhijnl. morgen zijn, want
van er maar 1200 op de mijl gaan, is blijkbaar het heeft even als de pondemaat 240 q roevrij wat grooter dan de Rhijnl. roede, en is den; en toch is het gras in Groningen niet z/a
morgen, maar z/s bunder (“), en dus nagedit waar voor de lengteroede, het is het alnoeg 232 Rhijnl. 0 roeden.
thans voor de 0 roede.
En daar nu het Rhijnlandsche morgen maar
IR het dan niet waarschijnlijk,dat
het gras
groot is 600 Rhijnlandsche roeden, en dus zfs in Groningen van 240 0 roeden en de pondedaarvan maar 240 zoodanige roeden, zoo maat in Friesland van 2400 roeden niet zoo
kunnen 250 Friesche koningsroeden , die ie- heel veel onderling verschillen, en dat beider voor zich grooter dan de Rhijnlandsche de zijn, of althans in den oorsprong geweest
roede zijn, onmogelijk gelijk zijn aan ajs van zijn, onderdeelen, niet van het Rhijnlandsch
een Hhijnlandsch
morgen. Zij kunnen daarom morgen maar van het bunder, en ieder voor
z/s zijn van een Friesch morgen, maar dat zich groot a/s bunder. Dat daarin door den
morgen zal meer gelijk staan met ons bunder tijd eenig verschil kan ontstaan zijn, zal weinig bevreemden als men in aanmerking neemt,
dan met ons Rhijnlanclsch
morgen.
lat in- Engeland en Frankrijk en in ons vaIn het 3de deel van het Magazijn van Landáouw van den Hoogl. J. KOPS, komt opbl. 134 lerland nagenoeg alle matrijzen en slapers
van maten en gewigten, hoe zorgvuldig ook
de beschrijving voor van pjeene veeboerenplaats in Friesland, door EI. w. VAN DER zamengesteld en bewaard, in den loop der
:euwen veranderingen ondergaan hebben (t):
KOLK, Med. Dr., Lid der Commissie van
landbouw in vriesland.” In de noot, onder
(*) Hoogl. Y. HALL, Tijdschrift vaor de Neverheid,
aan die blclz. staat: ~~Drie en een halve pondeloe deel, 2e stuk, bl. 219, noot.
maat maken een morgen uit.”
(f) V. SWINDEN , dl. 1. bl. 31-63. De Hoogl. geloof(*) Verhandeling over de wolmaakte maten en gewigten. Am&., b$’ P. DEN HENGIST, 1802.

le zelfs (zie bl. 54), dat de Rhijulaudsche voet, niet zoo
als SN~LLIDS wil, de oude Romeiusche voet was, maar
dat hij uit den ouden Romeinschen voet verbasterd wes.
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‘ugerum (p?/s van de pondemaat”) is maar j/,c
hoe veel meer dan die, welke dagelijks in geFoeter dan het Fransch Arpent van 10 Perbruik waren.
b,I-Iet woord Pondemaat,” zegt de Hoogl. :hes, de Perche gerekend op 18 voeten (*).
Tu zin (volgens Tofel 17 A. 0,029249 arpens
VAX SWJNDEN (*), is volkomen hetzelfde als
= 0,0117,5854 Rhijnl. morgens en daarom
het Fransche woord Arpent, want dat komt
van het Gallisch Arpenne , Arepenwis, gelijk jok 1 urpent = 241 Rbijul. 0 roeden vrij nacoLuMELLA
zegt (de Re rustica, 5, cap. 1. §jS),
lij. (Vergel.VAN SWINDEN, bl. 699)(t).
Het arpent zou dus ruims/svan
onsRhijndat deGalliërs het halvefugerum
der Romei.andsch morgen zijn, hetiugerum dat ij,o dus
nen noemden: en Arepennis komt van Arepo)Adium,
een meetsnoer om de landen te mee14,l 0 Rhijnl. roeden grooter is, zou:dus
ten. Pondium, Pondo een gewigt eene maat : uim 265,l Rhijnl. 0 roeden worden: maar
en de Romeinen hadden eene landmaat, die le pondemaat is l’/sjugerum en zou dus zin
even als een pond door Libra werd uitge- = aan 397,55 Rhijnl. 0 roede of vrij nabij
drukt : gelijk de Franschen er ook eene heb - lla van ons morgen.
ben, genoemd Livre terrierre.”
Dit is evenwel geheel onwaarschijnlijk,
Het woord pondemaat was dus blijkbaar lok zou dan de pondemaat niet kunnen zijn
van de Romeinen herkomstig, maar was het Telijk aan 3 Actus quadrati, die eene landook de maat, en hoe groot was die maat?
grootte van 257,13 0 Rhijnl. roeden uitmaken.
r)Indien men,” zegt dezelfde schrijver, f,de
Er is dus in deze opgave eene misstelling
grootte van de Pondemaat in Romeinsche
ingeslopen in den druk, dien ik van het werk
maat overbrengt, vindt men juist ll/,jugeheb, die ik niet zie dat in de errata verberum of 3 Actus quadrati en het jugerum is
terd is.
maar a/,,, grooter dan het Fransch Arpent
Had er Deel 1. bl. 315, regel 8 van ondevan 10 Perches, iedere Perche op 18 voeten
gerekend en zeer ten naastenbij de grootte ren, in plaats van: j,en het Jugerum is maar
Arpent”
van het Journal in het voormalig Guyenne ; r/,o gedeelte grooter dan hetFransch
waarbij het opmerkelijk is, dat de Friesche gestaan: en depondemaat is maar ‘/,cgedeelte
zoogenaamde koningsvoet, welke tot de grooter dan het Fransch arpent ; dan bragt
Rhijnlandsche
staat als 1042 : 1000, niet veel dat de pondemaat tot 257,13 0 Rhijnl. roeafwiJkt van den voet van DRUSUS, die vol- den. Deze onderstelling komt mij bijna voor
gens HPGINUS (de Limit. constituendis), in eene zekerheid te zijn, omdat dat geta1 volGerjnanie bij Tongeren gebruikt wordt. De komen overeenkomt met het cijfer, dat men
voor uitkomst krijgt, als men 3 Actus quavoeten in Zuid-Holland, van de Noordercoggt
en van Purmerend, komen er nog naderbij drati, grootte van de pondemaat, tot Rhijnl.
dan de Friesche. Het Rhijnlandsch
morgen roeden herleidt.
Aannemende dus dat de pondemaat zou
bedraagt ten naastenbij 10 Romeinsche Versus
of 7 Actus quadrati, of naauwkeuriger IC zijn = aan 257,13 Rhijnl. roeden, dan zou
die zeker grooter zijn dan s/a van het Rhijnl.
Hodos (t).
Het jugerum had, volgens den Hoogl. VAS morgen, maar zij zou toch nader daarbij koSWINDEX, 2 Actus quadrati (3). De pondemaai: / men dan bij het gras in Groningen, dat s/s van
het bunder is, en de afwijking zou dan niet
gelijk aan ‘fs Qugerum had 3 Actus quadrati
en het Rhijnl. morgen bedraagt ten naastenzoo groot zijn, of het liet zich aannemen dat
de pondemaat eens van ons Rhijnl. morgen
bij 7 Actus quadrati. Daar nu het Rhijnl. mor
gen gelijk is aan 600 Cl Rhijnl. roeden, moei herleid en s/s Rhijnl. morgen groot was.
een Actus quadratus gelijk zijn geweest aar
En toch komt het mij twijfelachtig voor, oi
6$D = nagenoeg 85,71 Cl Rhijnl. roeden. Her ook niet (in den oorsprong althans) de pondemaat in Friesland, even als het gras in
j ugerum dus aan 17 1,4 2 en de pondemaa t zoc
Groningen, een onderdeel van het bunder gedan vrij nabij gelijk zin aan 257,13 0 Rh@1
weest is: eensdeels uithoofde van hetgeen geroeden, dus grooter dan s/s Rhijnl. morgen
zegd is in het begin van dit opstel, over de
die maar 240 Cl Rhijnl. roeden bevat.
overeenkomst, volgens den Hoogl. VAN SWIN Er is echter ook nog eene andere lezing
DEX, tusschen het gras in Groningen en de
want de Hoogl. zegt in dezelfde noot: hel
pondemaat in Frieslasad, als hebbende ieder
240 roeden: en vooral over de verhouding
Maar was nu die voet kleiner of grooter geworden dar
van de Friesche koningsroede tot de Rhijnl.
de Romeinsche, dan moesten ook noodzakelijk de roeder
en morgens, waarvan die voet een onderdeel was, grootel
of kleiner worden dan de Romeinsche landoppervlakte
waaraan zij in den oorsprong hadden beantwoord.
(*) Bl. 314, noot (4.
(?-) V. BWINDEN, bl. 315, (4. De Versus en de&
fus quadrotus waren vierkanten, wier zijden 100 en 12()
Rom%nsche
voeten hadden.
(8) Bl. 314, (c).

(*) Dit is het gewoon Fransch arpent. dat de IIoogl.
voor zijne berekeningen ten grondslag neemt.
VAN BWINDEX, bl. 664, 665 en Tnfel17,b. B.
(+) Het arpent is dus 2/6 van het Rhijnl. morgen, en
naar het scltijnt,
heeft de pondemaat wel den naam, maar
niet de grootte van het arpent ontleend, althans niet bchoudon.
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roede, die als m$ne rekening juist is, en als
men het uur gaans maar op 1400 lengteroeden berekent, de pondemaat op 340 Rhijnl,
Cl roeden zou brengen : maar ook daarenboven, omdat men tusschen de landmaten van
GroningenenFriesland
eer overeenkomst zou
vermoeden, (althans in den oorsprong) dan
een verschikdat
niet bestaat tusschen de land.
maat in onze provincie Groningen en die var
overzeesche
volken.
Immers het gras in Groningen is = 91, bunder = 282,05 Rhijnl. 0 roe.
Het mud land te Deventer (landmaat) is =
s/s bunder = 280,- Rhijnl. 0 roe (*).
Maar het Engelsch acre is ook = s/s bunder = 285,35 Rhijnl. 0 roe (t).
Dat die drie maten eenzelfden oorsprong
hebben, is dunkt mij zeker, en ook komt het
mij zeer waarschijnlijk voor, dat zij in den
oorsprong, gelijk waren aan het Qugerum der
Romeinsche schrijvers van 2 Actus quadrati.
Ook de Ton, die in Zweden eene landmaat is,
is,zegt Jufvr. FREDERIKA BREMER, aanhet
Engelsche acre gelijk (0).
Zou nu de Friesche pondemaat alleen van
al die maten afwijken, terwijl toch, niet
slechts de naam van die maat, maar ook hare
indeeling in’12 Einzen en 20 Penningen, zoo
bepaald voor hare Romeinsche herkomst
schijnen te pleiten?
V. D. S.
Hollandsche boeken vertaald (VI. bl. 360.
Vr. 549 ; vgl. VIL bl. 92, 298 ; VIII. bl. 13,
204,270 en 1X. bl. 8).
Dr. L. H. VERWEP, die Homöopathie gegen
éiber den anderen Heilsmethoden, Deutsch von
Dr.Med. ALTSCHUL.
Dr. H. J. KOESEX, der Christliche Heidenbate. Ein gedicht aus dem HOU. übersetzt von
A.K?JAPP,Stuttg.
1858.
Erbauungsstunden
von NICOLAAS REETS,
iibers. von A. MEIJERISOH, Bonn. 1838.
Dissertntion sur les variétés naturelles, pui
earactériserct la p?iysio?aomie
des hommes etc.
(*) Tidschrift de Boeren Goudmijn, Me Jaargang,
. NO. 10, bl. X4.5. In de veronderstclling:namelijk, dat de
roede te Deventer gelijk of nagenoeg getijk aan de Rhijnl.
roede is.
(+) Vergelijk voor de grootte van het Engelsch acre,
v. SWINDICN, Tafel 1’7, A. op bl. 699.
Oudtgds had men ook in Normand@
eene landmaat
acre genaamd. V. WIKDEN, dl. 11. bl. 665 en noot.
In Suràname is even als in Noord-Amerika het Engels& acre als landmaat ingevoerd, reeds sedert 1650
onder het octrooi, door KAREL den Uden, Koning van
Engeland, aan Lord WILLOUGHBY
verleend, en zij is dmr
in gebruik gebleven, maar hare grootte schijnt in het
verloop der jaren veranderd te zijn. Jonkh. C. A. VAN
SYPESTEYN zegt in het TEjdschrift voor Nederl. Indië
(le deel, bl. 61, noot) dat het Surin. acre = is aan 0,43
bunder, dus 303 Rhijnl. 0 roeden. Het moest 0,40 bunder tijn, als het Snrin. (ICTB gelijk was gebleven aan het
Engelsch acre. (Aanteek. van den schrijver.)
($) Die Heimat in die neue Wel6, Th. VI. S. 79, 81.

Geusre posthume de Mr. PIERRE CAMPER, tf*ad.
du %lollandae’s par H. J. JANSEN. Paris et la
Haye, 1791. Eene Hoogduitsche vertaling
van CAMPERS Verhand. over den besten schoen,
komt voor in P. CAMPERS &mmtl. kleinere
Schriften, von HERBELL. Leipzig, 1784.
De Lofzang op J. C.vara DANIEL HEIXSIUS
is door OPITZ in ‘t Hoogduitsch vertaald. Ook
HGGO

DE

dienst.

GROOTS

Bewijs voor de ware gods-

BOETIUS & BOLSWERT, Duy,cken ende Willemynken, in ‘t Fransch vertaald onder den
titel: Pèlerinage de Colombaine et Volontairette vers leur Bien-Aimé dans Jerusalem, 1684.
Van de Grot van Fosto door HERMAN VAN
APELTERN [Mr. A.W.ENGELEN],
bestaateene
(vrije) Hoogduitsche vertaling door J. D. VON
BETAZ , onder den titel van Der Schutsgeìst.
Stuttgart, 1844.
Van de Sara Burgerhart door ELISABETH
WOLFF , verscheen eene Fransche vertaling
te Lausanne in 1788, in 4 deelen in 12O.
Van De geschiedenis van Willem Leevend
door dezelfde schrijfster bestaat eene Hoogduitsche vertaling (van 1798), van de hand
des schrijvers van den Xiegf ried van Lindenberg.
L-n.

Changuion (VL bl. 391, Vr. 593; vgl. VIL
bl. 177; 1X. bl. 41). Net dankzegging aan
Cla voor ‘t medegedeelde, vraag ik thans nog
aan ZEd., of hij mij nu ook verder de namen
der echtgenooten kan opgeven, met wie de
genoemde kinderen van Bfr. PAULUS CHANGu1o.V misschien gehuwd zijn geweest? En voorts, of uit het boek of manuscript,
waaruit zijn excerpt genomen is, niet blijkt,
wie de moeder van genoemden PAULUS CHANGUIONWaS?
E. B.
Adellijke geslachten onder de Isrcaëlieten
(VIL bl. 39, Vr. 70; vgl. bl. 209, 267, 300).
De Schrijver der aangehaalde artikelen in
den Navorscher verbond zich (VIL bl. 274)
tot de. mededeeling van nog enkele bijzonlerheden omtrent geslachten en namen (zoo
voor- als familienamen) bij de Joden en af3tammelingen van Joden in Spanje en POTluyal.
Over oorsprong en beteekenis van persooeele en familienamen in het geheel zouden
uitvoerige werken te schrijven zijn. In het,
@zonder is dit het geval met betrekking tot
le Joden van allerlei tiden en plaatsen. Wij
nogen over dit onderwerp thands eene beoaalde verhandeling te gemoet zien van den
ieleerden Israëliet STEINSCHNEIDER (*). Wij
lieden h i e r slechts eenige weinige algemee(*) Catalogus Codicum Hebraeorum Bibliothecae
Icademiae Lugduno- Ba tuvae Auctore fif. STEINBCHNEI>ER (1858), p. 86.
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ne opmerkingen, of liever voorbeelden aan, 1 beide laatstgenoemde gewesten is het aantal
in verband met nog enkele genealogische en onnoemelijk van dergelijke fitmilienamen,
als
hist,orische bUzonderheden,
uit de oorkonden j ;LOPES [de Sen de 2 wisselen elkander onverderfamili&van JoodscheGodsdienst
ofJood- schillig in al deze uitgangen af), HENKIQUEY,
schen oorsprong in het Spaansche schierei- SUARES, FERNA.YDES,GUTIERRES,XI1IENES,
! , onz., allen gevormd uit eigen namen, allen
land.
Voornamen, door de Joden gedragen, zijn I : zonder eenige andere bijvoeging doorgaans
aldaar en elders, zijn zoo in Europa als in van bezittingen, of andere localiteiten,, aanAsië, mitsgaders in Africa, velen en velerlei. ;eteekend op de oudste adelregisters, b.v.
Zij zijn ontleend niet slechts uit den Bijbel, lp datvan Graaf Dom ~~~R~,dooronsvroeen alzoo van onmiddelijk Israëlitischen oor- ;er aangehaald (VIII. bl. 74). Wat verder
sprong, maar ook uit, Persië, Babylonië en an- je oude Israëlitische familiën en hare nadere oorden, alwaar de Joden v66r en na het men in het Spaansche schiereiland aangaat,
begin der Christelijke tijdrekening verstrooid van de vroegste tijden aan in die gewesten
zijn geweest. Zij zijn in Spanje ook veelal hebben zoo wel de Joden als de Mohammedoor hen overgenomen geworden van de Mo- lanen, wanneer zij (hetzij dan uit dwang, of
hammedanen. Als dezen, of liever als de man- 3rn politieke redenen, of uit overtuiging) tot
nen en vrouwen in den Bijbel, voeren de Jo- 11
het, Christendom overgingen, zoo wel van
den oorspronkelijkéénen pereoonIiJkennaam,
voornaam als van familienaam moeten ver(later enkel gebruikt als voornaam) b. v. JAanderen. De Christen-voornaam werd, als naCOB,DAVID,ELI,HILLEL, JACHIA, enz.;doch
tuurlijk, overgenomen vau den doopgetuige ;
met bijvoeging veelal, eershalve, van den de familienaam werd ontleend òf van Chrisnaam des vaders: SAUL, de zoon van RIS; telijke geslachten, in welke zij b. v. door
DAVID, de zoonvan IYAI. In Spanje enporaanhuwelijking
als het ware werden overgeIugaZ plaatsen mannen van historisch oude of plant, òf wel van bezittingen, bf ook wel van
aanzienlijke afkomst, ook nog den naam van de steden of plaatsen hunner afkomst of gegrootvader, overgrootvader, enz. achter hun boorte. Wij komen met voorbeelden op deze
algemeene opmerking nader terug. Eerst nog
eigenen. Dus b. v. noemt zich de vermaarde
~~AIMONIDES, in zijn Commeatare’e
op de Mischwilden wij enkele bijzonderheden mededeena: I~MOSES, zoon van R. MAJ~ION, de Rich- len aangaande oorspronkelijk Joodsche geter, zoon van R. JOSEPII , de Wijze, zoon van slachtsnamen , mitsgaders familiën en persoR. JOSEPH, de Richter, zoon van Dr. SALOF60,
nen , door welke zij gevoerd zijn geworden.
zoon van OBADJA, de Richter.” De niet minHier komen, voor alle anderen, in aanmerder bekende ISAAC ABARBANEL laat op zulke king de stamnamen van COIIEN en LEVI, beiwijze in de Voorrede van een zijner werken de afkomstig, overeenkomstig de H, Schrift,
op zijnen voornaam een reeks van namen zij- van den Patriarch LEVI, de COHENS bepaalner voorvaderen volgen, opklimmende tot delijk door AKON. In den meest eigenlijken
ongeveer twee eeuwen vódr zijne geboorte te zin zijn alzo0 de namen van COHEN en LEvI
Lisbon, A”. 1437. Insgelijks, onder de velen, familienamen, die men over geheel de weook de leden der Spaansch- en Portugeeschreld, waar immers Synagogen van Joden beJoodsche familie der JACHIAS. Uit de combi- staan, door alle eeuwen heen tot op den huinatie van den naam des zoons met dien zijns
digen dag in grooten getale overal aantreft.
vaders, vormden zich intusschen al vroeg- Wel is de naam LEVI (nimmer evenwel die
tijdig in Spanje blijvende familienamen onder van COHEN) ook soms (doch, zoo veel ik mij
de Joden (patvonynaicaj, een vorming trou- herinner, nimmer bij de Sep?har&n, d. i. Joden
wens die de Joden gemeen hebben met eene van of uit het Spaansche schiereiland) een
menigte andere geslachten, wier namen van bloot personeele voornaam ; maar als familieouds pats~onymica
zijn, bepaaldelijk in Neder- naam wordt de naam dadelijk erkend aan
land, maar ook in Spanje en Portugal (*). In een voorafgaanden anderen voornaam, als
b. v. in het oude Spanje JUDA HALLEVI (d.i.
(*) Ik heb de bedoeling niet recht begrepen van C. & A.,
wanneer hij (cll.VII. bl. 268, n. *) beweert, ,I dat een
patronymicum, acc als 1-A schijnt te bedoelen, voor zoo
ver hem (C. & A.) bekend is, geen wapen heeft.” Zijn er
dan ook niet in Nederland vele familienamen, die eigenIQk patronymica zijn, en ook adelijke wapens voeren-, als
b. v. RENQERE, HUBBEOETS , enz. ? Misschien evenwe]
verstaat C. & 8. door patronymicum de bloote toevoe.
ging van den voornaam des vaders tot dien eens zoons,
zonder dat het nog een blijvende naam in de familie werd
De vergelijking tusschen TOLKERTS en LOPEB laat ik
daarom gaarne varen, en voor bloote jokkernij gelden,
mits erkend blijve, dat LOPES = zoon van LOPO (of LOPE),
oorspronkelijk een pa6ronymicum, straks blijvende fami-

lienaam geweest is. Intusschen is in den geslachtsnaam
LOPES SUAs80 de tweede naam altijd beschouwd als ,de
karakteristieke, schoon het aan den anderen kant wederom waar is, dat de familie, zoo ik meen, hare afkomst
rekent van de LOPEB DE HARO’SW~ Biscaye. Doch ook
alzoo is LOPRB niet de hoofdnaam, en zijn althans de twee
stappende zwarte mohen het wapen der HA110’8. Die van
den naam van LOPES enkel (in Porlugnl) blasoneerrn
anders. - In elk geval is in Spanje en Portugal (als wij
zeiden) niets meer bekend en gebruikelijk, dan het naar
willekeur aannemen of weglaten van een gedeelte van den
vollen naam door de onderscheidenc leden of takken van
het geslacht.
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uit den stam van LEVI) , of in het hedendaagsche l%an~r~lc, MICHEL LEVP. Men vindt de
beide familienamen der Joden van allerlei
staat en stand, onder de armsten zoowel als
onder de rijksten. Aan dezelve is in de Joodsche Synagoge over geheel de wereld een
onheuchelijk erfelijk recht verbonden, even
onvervreemdbaar als onmededeelbaar. Al wat
mannelijk is en tot de jaren van onderscheid,
of ,personeele verplichting onder de wet van
MOSES gekomen is, uit de familiën die COHEN
heeten, vereenigt zich op sabbath- en feestdagen in de Synagoge tot, het gezamenlijk
uitspreken van den plechtigen priesterzegen
van 4 Mos. VI: 25-27. Al wat gelijkerwijs manlijk is uit LEVI, staat den COHESS
daarbij ten dienste met waterkan en bekken
tot het wasschen der handen voor die plechtigheid. Ook nog een andere onderscheiding
wordt in de Joodsche Synagoge van ouds
toegekend aan de familiën COHEN en LEVI,
wederom om het even van welken maatschaplijken rang of stand. Van de zeven
mannen uit de Gemeente, die op den sabbath
opgeroepen worden om bij de voorlezing uit
de Wet van MOSES den Voorzanger ter zijde
te staan (eigenlijk en oorspronkelijk om zelve
elk voor een zevende gedeelte de afdeeling
van de Wet, Parascha, voor elke week voor
te lezenj, moet rechtens een COHEN altijd de
eerst,e, een LEVI de tweede zijn.
In deze van onheuchelijke tijden vastdehouden gewoonte, of liever wetbepaling in
de Synagoge, !igt het onwraakbaar bewijs
voor de wezenlgke
Aronitische en Levitische
afkomst dier familiën, dewijl er geen reden
of omstandigheid denkbaar is, waarom, ten
behoeve van wie het ook zij, deze (materieel
zoo geheel onbeduidende) privilegiën aan anderen dan dezen zouden Zijn vergund geworden, en de erfelijke opvolginghier alzoo, reeds
alleen op moreele gronden, zoo vast staat als
die van eenig adelijk geslacht in de Christenheid. WIJ deden vroeger reeds, bij gelegenheid der vermelding van de familie DE
PINTO,
opmerken, hoe deze, ten gevolge van
eeuwenlange belijdenis der Roomsch-Catholijke Godsdienst in Spanje en Be!yLë, hare
priesterlijke afkomst slechts beweeren, niet
bewijzen kunnende, gedurende het uitspreken
van den priesterlijken zegen gezegd wordt
zich uit de Synagoge, bij wijze van protest,
te verwgderen. Op oude grafzerken der PIXTO'S vindt men boven hun bekende wapen,
ook nog de uitgebreide handen (of tien vingers,
twee aan twee verbonden, waarmede de Priesters in de Synagoge zegenen) afgebeeld. Opmerkelijk is deze eigenaardige conservat.ie
van de beide geslachten, bij de vergelijking
der treffende plaats bij JKREMIA Hoofdst.
XXXIII: 19-26.
De voornaamste uitgewekene geslachten

die, tot den CoHExs-stam behoorende, dien
naam te zamen met den Spaanschen of Portugeeschen familienaam voerden of nog voeren, zijndievan COHENPEI~OTO,COHENDEL
MONTE (wel te onderscheiden van BELMONTE),
COHEN DE LARA, COHEN NASSI, COHEN DE
AZEVEDO. De laatstgenoemden voeren voor

helm teeken op hun wapen, boven den zwarten wolf der AZEVEDO'S, de reeds gemelde
uitgebreide priesterhanden (manos abiertas). Slechts enkele familiën in de Spaanscheen
Portugeesche Synagoge dragen den naam
van COHEN alleen ; onder deze de familie, tot
welke JUDA COREN behoorde, Regent der
Synagoge in 1641, enz. die ook Rentmeester
geweest is van Graaf JOHAN MAURITS, in Brazilië.
Tot de niet-Spaansche-en-Portugeesche
Synagogen behoorden in Nederland, onder
anderen, ook de even aanzienlijke als talrijke
familie der COHENS, van welke afstamt de
WelEerw. M. COHEN STUART, leeraar van de
Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te
Utrecht.
Levitische familiën bij de Sephardim waren die van LEVI REZIO,LEVIGOMES,LEVI
XIMESES,LEVIYONTESINOS,
(afstammelingen
van dien Spaanschen Kapitein ANTONIO DE
nfoxTEsIxos, in hetJodendom ARON LEVI, aan
Wien MENASSEH BEN ISRAEL, in Zijne BO$N?
Tsraëls (Esperança de Israël,A”. 5410-1650),
zijne berichten omtrent de Israëlieten der
tien stammen in America, voor een deel dank
weet. Zeer enkele familiën dragen ook onder
Je Spaansche en Portugeesche Joden den geslachtsnaam
van LEVI zonder meer.
Wat de LEVI'S O~HALLEVI'S (gelik zij veelal met het Hebreeuwsche artikel geschreven
worden en zich noemen) in het Spaansche
schiereiland zelve betreft, opmerkelijk is het,
hoe veel meerdere mannen en geslachten van
bekend- of vermaardheid deze afdeeling van
het nageslacht des Aartsvaders, wiens naam
zij dragen, aldaar heeft opgeleverd, dan die
van COHEN of HACCOHEN, afstammelingen
van ARO?I. Gedurende het duizendtal jaren
(wij zeggen niet van het verblijf, maar) van
den hoogen bloei der Joden in Spalkje, ontmoet men telkens in de rangen der geleerden, der dichters, der aanzienl#ren,
leden uit
het overvruchtbare geslacht der LEVI'S.
Wij hopen in een volgend artikel (dat tevens ons slot zal zijn,en de slotsom zal geven
van het behandelde in deze bijdrage tot de
geschiedenis der Sephardim), ook nog op
enkele dier leden van den huize LEVI terug te
komen, inzonderheid op den St.amvader en
het ridderlijke en heldhaftige geslacht der
CARTAGENAS,
gesproten uit den vermaarden
R. SALOMO LEVI, sedert zijne bekeering tot
hetChristelijkgeloof,in
het laatst derXIVde
eeuw, Don PABLO (PAULUS) DE SANTAMARIA
en DECARTAGESA ;ISl:UlTIld.
1-A.

I,
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Prince. sale le Dordt (VII. bl. 137,Vr. 186 ;
vgl. bl. 285 enVU1. bl. 18). Dr. Q.D. J, SCFIOTEL
zegt in Z$.I onlangs verschenen werk:
Winterkoning, Tiel, 1859, bl. 1. 11Hier (te
Dordrecht) tradhij met CEARLOTTEBOURBON,
dochter van MOXTPENSIER jp>peen Prins van
koningtiken bloede, “ ” in den echt en werden
hem CEARLOTTEBRABASTINE
en(1576) LOOISE JOLI~XE geboren.“-Dit ter nedergesmlde
van den ijverigen geschiedonderzoeker herinnerde rng het vroegere daaromtrent in den
Nuvorycher
medegedeelde; De lust bekroop
mij een nader onderzoek in te stellen.
Vooreerst aloeg ik daartoe op de Besch+
ving van de stad Briele, door

KOFY. VAN ALDERSCHELLINQ
,Rotterd.,

en P.YAN
1729,maarhier vond ik niets. Evenzoo zocht
ik te verwefs bij SOANNIS YEURST Gulielmus
Aurfacue, L. B. 1621, deze spreekt p. 3 en 9
alleen van zijne beide eerste hnwelQken.
Daarentegen heeft E.VAXMPTEREX~D z&I8
Polio uitgave van 1652, fol. 99b van het Vde
boek. >>Terwyle den vrede-handel noch duerde heeft den Prince van Orangien getrouwt,
den 12 Juny, in de stadt van den Briel, syn
derde Huysvrouwe ,CHARLOTTEVANBOURKEYADE

BON."
TEIUANIJB,

Historiue sui temporie, Genevae,
1626, spreekt tom. III. p. 72 insgelijks van

den Briel.

P. BOR, 8ste Boek, fol. 644, heeft zeer bepaald ; rlarriveerden binnen des Briel, aldaer
sy van den Prinee seer feestelijk onthaelt, en
den 12 Juny 1575 met groter blyschap getrout werd, en daerna werd sy tot Dordrechb
seer statelgk ontfangen, en getracteert met
alle tekenen van blyschap eu vreugde.”
Zoo mede het Kort Krongkje, behebende alle de voowaemste geschiedenissen, euz.
Amst. 1670,120. bl. 61. - P. b. EOOFT, Nederl. Hiet. ,fol.429.- J. KOK,'CTuder~.wOOrdenb., dl. VIL bl. 887. - Het leven van WILLEM 1, door ****, Leyden, 1732. Dl. II. bl.
564; >)Z~(CHARLOTTE DE BOURBON) quam
vervolgens in den Biel, daer zy door de Prins
staetiglyk wiert ontfangen, en door hem met
groote blydschap
getrouwt.” &n vandaer
bragt hy haer nae Dqrdrecht.”
Doch waartoe meer aanhalingen? de genoemde zijn buiten kUf voldoende.
Maar wat weet men elkander nu nog in
den Briellexin betrekking tot die feestviering
te verhalen ?
Men wijst daar ter stede in de Nobelstraat,
wijk 1, een huis, No. 9 gemerkt, aan, waarin
het huwelek van den Prins met CHARLOTTE
zou plaats gehad hebben. De kamer, waar die
plegiigheid in zoude geschied zijn, wordt in
genoemd huis aangewezen, maar is zoodanig
gemoderniseerd, dat zij alle kenmerken van
xnxlheid mist; alleen, zegt de eigenaar, de
muren en de togen in deze, nu door het beDl. 1X.

hangsel voor het oog verborgen, dragen blijken van vroegere dagen. Dit vertrek ia hoog
8 el 25 duim, lang 6 el 50 duim en breed 6 el
10 duim.
Zooverre de geschiedenis en de overlevering; maar wat zegt nu de kritiek ,tot deze
dingen ?
De geschiedenis van het feit, dat WILLEN
in den
Briel huwde, kan niet wedersproken
worden.
Het Geueeliedtboeck gewaagt van de bl&%
schapen feesten. ZieJ.vALNvLOTEN, Nederl.
Geschiedz., Amst. 1852, dl! 11. bl. 154, maar
den 1 met CHARLOTTE VAN BQUWON

alles zwijgt van de woning, waarin het huwelijk zou voltrokken Z+I.
Het archief der stad, dat bovendien vlij
schraal is, vermeldt niets; evenmin treft men
eenige bijzonderheden door B. VAN WIJX opgeteekend, aa.n, die van 1771-1779 Pensionaris van den Brielle zijnde, en toegang tot
de toen nog rtkeVerlcdboeken, Pandzettingboeken en Thesauriersrekeningen hebbende,
voorzeker van bgzonderheden
desaangaande
in zijne Bijvoegsels en Aanmerk. op WAGE;
NAA~Z zoude gewaagd hebben,indien
hem iets
desbetreffende ware voorgekomen. Meu moet
hieruit de slotsom ontleenen,
dat er op het
einde van de 18de eeuw in het stedeqk archief reeds niets b#zonders
daartoe betrekkelij k te vinden was.
Zij eindelijk,die geen vertrouwenaande
medegedeelde overlevering schenken, z$n
veeleer genegen als de plaats, waar de feestviering plaats vond, aan te nemen het zoogenaamde Prinsenkwartier, gelegen achter
de groote kerk, alwaar men gist, dat de Prins
zun verblijf gehouden heeft.
L. D. R.
Jan Tolh ys. Zakpistool van Koningin Elfzabeth (VIL bl. 364, Vr. 418 ; vgl. VIII. bl.

83, 142, 169). Dat het wapen van IY[AXIMILIAAN van Egmond voorkomt op het monstarkanon te Dover, laat zich op de volgende
wijze verklaren. MAXIXILIAAN was in 1540
door KAREL V tot Kapitein-Gener& van al
de Nederlanden benoemd geworden,en
waarschijnlijk zal aan hem derhalve de Keizer het
bevel hebben gegeven, om het geschenk voor
den Koning van Engeland te doen vervaardigen. VAN TOLBUYS heeft dus, zoowe1 om
den onmiddellijken besteller te vereeren
als
in erkenning van diens waardigheid, YAXIYILIAAXS wapen op het geschut doen plaatsen..
J.H.VAXLENXEP.
[Ons werd door COxU?ELIuS LIXA eene fraai gegraveerde afbeelding v8n het zakpistool
toegezonden, waarop
het opschrift aldus luidt :
Breeck scuret J mure ende wal
Bin ic geheten.
Doer Berch en dal boert minen ba!
Van mi gesmeten.]

15
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Baron de Kinsky (VIL bl. 384, Vr. 423;
vgl.IX. bl. 50). B. w. Baron DE KINSKY, Kapit&, behoorde tot het garnizoen van Rijnberk, toen die stad den 6den Junij 1672 ZO+
der eens te recht berent, of belegert te zijn, door
Schelmen, en Verraders, en de lafhartigheyt
van de meeste vordere Of#cieren , aan den Koning van Vra7akrzjk overgelevert werd. Zie Ontr.
Nederl., 1.150-156.
J~AIs tot Dordrecht in ‘t begin van de Maant
Sept. 1672. de Compagnie Burgers van de
Kromme-Elleboog-steeg, de wacht op’t Stadhuys hadde, sneden zy alle de Heeren Kussens tot 40 in ‘t getal aan stukken, zeggende,
dat deze Heoren ZOO wel ZonderKussens
konden sitten als zy, en Nieuwe Heeren, nieuwe
Kussens. De Sakke-dragers sloegen alle hare
Koorn-maten ook aan stukken, om datze te
groot om te hanteeren waren, en smeetense
in ‘t vuyr, zeggende Nieuwe Heeren, Nieuwe
Maaten. De Wapens van DE WIT, en van de
vier Burgermeesteren Wierden van het nieuwe Orgel, dat in de Groote Kerk gemaakt
‘wierdt , afgenomen. ‘t Wapen van den Baron
KINSKI wiert met een swartselquast doorstreeken, en de Kroon daar af gehaalt, op
voorgeven van zijne quade gangen in Rgnberk en elders. Op alle de Poorten wierden
gezet nieuwe kostelijke Vlaggen, en op ‘t
Groote Hooft een met Sijn HoogheytsAfbeelding in ‘t harnas, met een Stadhouders
Staf in de Hand, en dit versjen daar onder:
Hier na heb ik gewacht, Daarom waak ik dagh era
nachi.”

Zie Bìnnenl. Borgerl. Ber. in HOU. en Zeel.
in 1672, achter het eerste deel van ‘t Ontr.
NederZ., bl. 191.
MO.
J. C. Radermacher (VIII. bl. 34, Vr. 58;
vgl. bl. 147,210 en 332). JOAN CORNELIS RADERMACHER,
overleden te ‘s Hage in 1748,
was de zoon van~~N~~lr RADERPIACHER bij
eenedochtervan WITTE CORN.DEWITH;~~Z~
DANmLwaseeu ~~~~~~~JOHANRADER~ACHER,OVel'l. 1704 ,ZOOnVfLn DANIELRADERI16ACHER,zOOnVauJoHANRADERMACHER,die
geboren was in 1538 te Aken en in 1599 zich
te Middelburg metter woon had nedergezet.
J. c. RADERNACHER was de eerste Groot-

meester der Hollandsche
vrijmetselaren in
den Haag. Zie omtrent hem, de Amsterdamsche Saturdagsche Courant van 5 November,
1735 : besluit der Staten van HollandenwestVriesland, SONovember ~~%%--~AGENAAR,
Vaderl. Hist., dl. X1X, 167 en WAGENAAR,
Amsterd., 1. XXIII, 740. - Geschr$ten van
‘t Ind. Genootschap te ‘s Gravenhage. - Ook
Vrijmetselaars Wgsgeerig Woordenb., dl. 111.
bl. 13.- Eerste halveeeuwfeest der Ned.VV:.
MM:. 1808 en iVav. VL bl. 99.
J. HAGEMAN,J.CZ.

[Volgens Naw. VIII. bl. 382 wils eene dochter van
C OBN. DE WITH niet de moeder, maar de groot-

WITTE

DlO&rV~&C.RADERMACHER.]

Zamensmeltitag van het Eidw. met het zelfst.
naamwoord (VIII. bl. 36 ,Vr. 72 ; vgl. bl. 149,
170 en 230). Van lidwoorden voor geslachtsnamen zijn in AardenBurg
en omstreken verschillende voorbeelden : DHONDT was voor~~~~DEHOND;DHOOGE,DEHOOGE;DOUWE,
DE OUDE,enZ.
G.P.ROOS.

Xlkaton (VIII. bl. 67,Vr. 87; vgl. bl. 176,
210 en 1X. .bl. 42). Ik betuig het Bestuur
mijnen dank voor de aandacht, waarmede
het mine in het midden gebragte aanmerkingen over het woord Melcoton heeft willen vereeren; al kon het zich ook niet vereenigen
met de door mij voorgedragene onderstelling,
dat het El in Elmelcoton van Arabische herkomst zou z$n, en dat het Spaansche lidwoord el aan een Hollandsch naamwoord
verbonden, den naam aan eenige plaatsen van
Nederland kan gegeven hebben.
Ik zal het Bestuur niet volgen op een terrein, dat buiten de grenzen van mijne bevoegdheid zou liggen, en ik neem onvoorwaardelijk aan, wat daar gezegd wordt, dat
de aangehaalde Romaanuche
talen, het
Spaansch, het Portugeesch, het Italiaansch
en het Fransch , alle (,>naar de taalregelen ,“)
in het Latijn haren wortel vinden, en dat het
Spaansche lidwoord el de plaats heeft vervangen van het Lstijnsche voornaamwoord
ille, en niet van het Arabische lidwoord al,
dat in die taal, zoo als in alle Semitische talen aan het subst. vastgehecht blijft. Alleen
veroorlove mij het Bestuur gedachtig aan de
spreuk: hoort de wederpartij, ter verdediging
van mijn gevoelen, hetgeen volgt, met bescheidenheid aan zijn oordeel en aan dat der
lezers van den Navorscher te onderwerpen.
Is niet in al de talen, die er aangevoerd
zijn, het Latijnsche lidwoord gewijzigd; en
waaraan is dit toe te schrijven ? Deels, ongetwijfeld, aan een verschil in dialect, maar
ook daaraan, dat vd6r de invoering der Latijnsche taal, in die landen eene volkstaal
bestond, die wel door de Latijnsche
taal vervangen, maar die toch niet zonder invloed
op deze gebleven is. Toen Spanje, na de nederlaag van HANNIBAL en na den val van
Carthago, door de Romeinsche legers onder
SCIPIO,SERTORIUS enMARIUS

geheel tot een

Romeinsch wingewest gemaakt werd, was
het reeds een bevolkt land, door Pheniciërs of Syro-Arabieren - en ookdecarthagers waren van dien stam -- dus door volken van Semitische afkomst, bewoond. Heeft
daar dan niet in den aanvang eene smelting
tusschen het Latijn en het Arabisch, dus tusschen de Pelasgische en Semitische taaltak-
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loof, dat wel eens als opschrift voor mne
buitenplaats gebezigd is geworden. Ook in
dat woord, dat in alle geval een Spaansch
VtWl ALFRED DE MAURI?
,711 faut admettre aussi que le mdlange des woord is, schijnt, even als in.elmelocoton, de
races Beu sa peurt dans les alt&ations de cer- aaneenhechting van het lidwoord aan het
tains idiomee;” en
zelfstandig naamwgord z&e herkomst te
>lL’influence du m4ange des races est en- bewijzen van het Arabische lidwoord al.
core bien plus pronon&, quand deux peuples
Als dus het geheele woord Eldorado niet
d’un dtWloppement tres in@al se trouvent uit het Arabisch in het Spaansch is overgeen prdsence, que les populations qui les par- nomen (*), dan zou ook dit woord, dunkt mij,
lent sant soumises a un perpétuel frottement bewijzen voor eene zamensmelting der beide
QU mbme s’allient entre elles.” (*).
talen, waardoor het lidwoord van de eene
Bewijst niet het woord Elmelocoton de aan- taal aan het zelfstandig naamwoord van eene
eenschakeling van het lidwoord el aan het andere taal verbonden was; zeker niet met
zelfstandig naamwoord, dat - in dit woord inachtneming van de regelen der taal, maar
althans, - veel meer het Arabische dan het juist ten gevolge van de verwaarloozing
Latijnsche lidwoord behouden, en aan een uit daarvan.
het Latijn verbasterd naamwoord verbonden
Voorbeelden van woorden in onze taal,
is? Immers daar in het Arabisch het lidwoord waarin het lidwoord met het zelfstandig
aan het zelfstandignaamwoordgehechtblijft, naamwoord is ineen gesmolten, zijn talrUk:
en het Latijnsche voornaamwoord ille dat niet maar dan zijn, zooals het Bestuur aanmerkt,
doet, zou men in het Spaansch el melocoton die woorden geheel aan de Arabische ~4
geschreven hebben, zooals men schrijft’ el hi- ontleend, en niet uit een Arabisch lidwoord+
datgo, enz., en toch is, als de naamsafleiding aan een woord uit eene andere taal verbon**
die is opgegeven juist is, het lidwoord hier den te zamengesteld ; zoo schreef men in onzear blijkbaar verbonden, niet met een Ara- ze taal de Alkoran, de Alchymie, de Algebisch , maar met een Latijnsch zelfstandig en bra : dus de De Koran , de De Chymie , enz.
bevoegelijk naamwoord. Het woord melocoton
Vooral echter, zegt het Bestuur, ia het eene
stamt zeer duidelijk af van malum cotoneum,
onmogelijkheid, als het de zamenvoeging been hier is dus niet het geheele woord, 1) een treft van een vreemd lidwoord in een NederArabisch woord dat met het artikel uit die taal landsch zelfstandig naamwoord. ~,EZburg (geis overgenomen (t).
steld dat el het Spaansche artikel is) is even
Ten bewijze, dat de zamenvoeging van het onmogelijk, als le dorp en la stud.”
lidwoord uit de eene taal met een zelfstanIk ben overtuigd, dat het Bestuur hier en
dig naamwoord uit eene andere taal niet ge- in alles, wat het heeft voorgedragen, volkoheel zonder voorbeeld is, beroep ik mij op men gelijk heeft, als er sprake is van hetgeen
de naamsafleiding vap het Engelsche woord kan zijn, met inachtneming van de regelen
Aprìcock of Apricot, onze Aprikoos, zoo als der taal; maar ik heb er, bij het uiten mijner
COUDON
die geeft. wel vereenig lik mij niet voordragt, volstrekt niet aan gedacht om die
met, het gevoelen, dat LOUDOX heeft uitge- te gronden op de regelen van talen, waardrukt, en daarvoor zal ik mijne gronden ge- mede ik niet altijd bekend ben -op dit terven, maar het bewijst in alle geval, dat ook rein onderwerp ik mij aan het gezag van den
die schrijver de mogelijkheid onderstelde desbevoegde - maar aan hetgeen heeft kunvan de bijeenvoeging van het lidwoord uit de nen zijn, ten gevolge van het verwaarlooeene taal - hier het Celtisch, - bij een La- zen van die regelen, en ik hoop dat het Betijnsch
zelfstandig naamwoord.
stuur de zaak ook uit dit oogpunt zal willen
Ik zal echter dat bewis hier niet laten vol- beschouwen.
gen, maar het afzonderlijk geven, als eene
Zeker als in dat woordEl het Spaansche
afleiding van ons schijnbaar niet8 beteekelidwoord was, zou de naam Elburg evenzeer
nend woord aprikoos of abrikoos.
tegen de regelen der taal zondigen als le dorp
Maar zegt het Bestuur: )I El in Nederland- en la stad: maar is daarom die zamenvoeging
sche plaatsnamen kan onmogelijk
het ara- onmogelijk? Heeft men niet kunnen schrijven
bische of spaansche lidwoord zijn, of het Elburg, zoo als men heeft geschregèn
Alkomoest wezen in den naam van de eene of anrun? Hoe veel woorden hebben er xíiet in iedere buitenplaats, in de 16de eeuw of later dere taal het burgerregt verkregen, die men
door eenen Spanjaard aangelegd. Maar dan niet aan taalregelen,maar aan eene verwaarmoet ook de geheele naam Spaansch zijn.”
loozing van taalregelen, of aan eene verbasDit herinnerde mij Eldorado, dat ik ge- tering en ineensmelting van talen moet toeschrgven ? Het is zeker niet naar de regelen
(*) Revue des Deus Jfondes, 15 Avrd ,1857. La der taal, dat wU van het Hoogduitsche woord
Philolo ie comparee, pag. 911, 912.
(t) dm. 1X. bl. 42,413.
(*) Dorado is echt Spaaasch.
BESrUUB.
15 *
ken moeten plaats grijpen, en zouden daar
niet van toepassing zijn de volgende woorden

116
Meerrettig ons woord mierikwortel gemaakt
hebben, of dat de Franschen van ons woord
kortoor, op een paard toegepast, un courteaud
of cortaud gemaakt hebben: het is veel meer
aan eene gebrekkige uitspraak en gebrekkig
afschrijven naar het gehoor, dat die woorden
en zoo vele andere hun aanwezen verschuldigd zijn. Zouden nu de plaatsnamen daarop
altijd noodzakelik eene gelukkige uitzondering maken ?
Om mij bij het woord Elburg te bepalen:
ia het niet zeer mogelijk dat die plaats langen tijd een onbemuurd vlek is geweest, dat
alleen bekend was onder den naam van den
Burg, en dat in den tachtigjarigen oorlog, of
reeds vroeger, onder de regering van KAREL
den Vden , Spanjaarden, die met onze taalverbuigingen niet bekend waren, dien genoemd hebben El Burgo: en dat daardoor
dien naam ten platte Iande in gebruik is gekomen, zonder veel op zijnen oorsprong te
letten, en met weglating van den verzachI;enden uitgang op o, zonder dat iemand er
eigenlijk aan gedacht heeft om aan de plaats
eenen naam te geven ?
Wat betreft dat demeeste van onze namen
van steden en dorpen ontstaan zijn in eenen
tijd, toen niemand nog hier te lancle Spaansch
of Arabisch kende, zoo geef ik dit gaarne toe;
maar ik heb ook in het minst niet gedacht
aan een’ opzettelik gegeven naam, en hoe
weinige van onze steden of dorpen hebben
dien ; zij ontleenen doorgaans hunnen naam
aan toevallige omstandigheden van ligging
of anderzins: Amsterdam b.v. was zeker Amsteldum, lang voor dat het eene stad was.
Maar de vraag is hier niet van wat jaar de
eerste beginselen van eene stad of dorp dagteekenen. maar wanneer die het eerst ommuurd , of door Graven of Vorsten met stads
regten beschonken is geworden, wanneer de
dorpelingen poorteren geworden zijn. Was
Elburg al de stad Elburg geweest, vcdr dat
er, onder de Graven uit het huis van Beurgondië, handels- of andere betrekkingen tusschen ons land en Spnnje bestonden, die het
waarschijnlijk maakten, dat die taal aan het
hof van invloed worden, en zich daardoor
verder verspreiden kon, dan zou natuurlijk
mijne gissing vervallen, maar zij zou daarom
geene ongerijmdheid zijn geweest. Dan zou
welligt de naamsoorsprong evenzeer in het
duister Iiggen, maar men zou haar dan niet
meer in die reden zoeken kunnen.
Maar een aantal dorpen, die later tot steden zijn aangegroeid, zijn bij ons, even als
overal elders, uit bqten ontstaan, en zijn in
den omtrek, waar zq gelegen waren, langer
of korter, enkele welligt eeuwen lang bekend
geweest onder de namen van het kasteel,
de burgt of burg, het slot, de stins en het
huis; en welligt zijn die verschillende namen

is
I

niet willekeurig gegeven, maar hingen die
af van de eeuw waarin diegebouwen gesticht
zijn, of van de uitgebreidheid der bezittingen ;
somtijds werd bij die namen de naam van
den goedsbezitter gevoegd, maar ook werd
die wel eens weggelaten, zoo als de Burg te
Leiden en op Tezel daarvan voorbeelden
schijnen. Nabij zoodanige burgten hadden
onder het leenroerig stelsel de vasallen hunne hutten gebouwd, waarvoor van lieverlede,
maar toch eerst veel later huizen in plaats
gekomen zijn. Zoo lang die plaatsen onbemuurd bleven,bleven
zij inden omtrek meermalen alleen den naam van burg, b$ de
Franschen bourg , bourgeade, behouden ; en
zoo heb ik mij voorgesteld, dat ook de toest’and van Elburg in de 15de of 16de, welligt
nog in de eerste helft der 17de eeuw kon geweest zijn, en dat die plaats tot daartoe ten
platten lande onder den naam van burgt of
burg kon zijn bekend gebleven.
Hetgeen ik tot toelichting van het door
rn6 voorgedragene gezegd heb, heeft niet het
doel om te beweren, dat de door mij geuite
gissing - want zoo heb ik die genoemd ~ de eènige mogelijke afleiding van den naam
der stad Elburg is, maar wel om te bewijzen,
dat zij niet op losse en gewaagde stellingen,
maar op redelgke gronden rust.
V.. D. S.
[Wg nemen de vrijheid, nae~ne aandachtige lezing van
het stuk van V. D. S., het volgende te antwoorden.
10. Woorden, waarmee het artikel zamengesmoltcn is
kennen wij, een@ familienamen uitgezonderd, in onze
teel niet. Het Fransch heeft er eenige (zie Nav. VIII.
bl. 36,149,17Q,
230). Elmslocoten en Eldorado zijn
9paansche woorden met het spaarmche , niet het arebische
artikel.
2O. De aangehaalde woorden van MAUBY beteekeneo
iets anders dan V. D. S. s&jnt te meenen. Gemengde talen, in den zin waarin V. D. S. dit woord verstaat, zijn
er niet. Een volk mag anbstantiva, verba, zelfs adjectiva
in menigte uit eene andere taal overnemen, zoo els b. v.
de Engelschen dit nit het Frensch gedaan hebben, maar
declinatie- of conjogetievormen, lidwoorden, persoonlijke,
bezittelijke of aanwgzende voornaamwoorden nooit.
3O. Ook daarom is eene zamenstelling van een scbatant.
met een vreemd lidwoord onmogelijk.
40. Al hadden in lateren tijd, toen de Spanjaarden ons
vaderland overheerschten , zulke zamenstellingen kunnen
ontstaan, dan zou Elburg er toch niet toe behooren, een
naam, die reeds in 1291 gevonden wordt.]

Geadeld na den dood LVIII. bl. 68, Vr. 9ï ;
vgl. 1X. bl. 501. Er bestonden vroeger, en welligt nog, adellijke kapittels en stiften,waartoe
niemand kon worden toegelaten, die niet kon
bewijzen wier ofacht, ja soms zestien adellijke
kwartieren te bezitten. Als nu de Vorst iemand bijzonder wilde begunstigen, dan verhiefhij diens ouders of grootouders, al waren
die overleden, ten einde aan zoodanigen persoon of zijne kinderen, den toegang tot die
kapittels of stiften te openen. Ik zag eens
zoodanigen brief;waarin
een overledene werd
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qeradeld, OBA de diensten die Juj onze voorouders ’ BUDO; deze sch$nt kinderloos overl8den te
(namelijk van den Vorst) heeft bewezen, en züu, want hem volgde
zulks nog zou hebben bewezen, indien hg ìn het , HEXRICUS , mede een broeder, gehuwd met
leuen ware gebleven. Het geschiedde ook wel QERBERGA , weduwe van ADELBERT, Koning
om aan een geslacht een ouder adel te geven, van Italië, wiens zoon wasdan anders het geval zou zijn geweest. Men
OTTO WILLEBI Ide VreerndeEìng,
Graafvan
rekende het toch tot meer eer tot eenen ouBourgondiëen
Nevers, t 1027.
den adel te behooren, dan om eigene verdienZoon:REGINALD,t
1057.
sten de eerste edelman van zijn geslacht te
Zoon : WILLEM 11, t 1087.

zgn.

Cl,

Zoon:

STEPRANUS,

Zoon:

STEPHANUS,

t 1101, gehuwd met

[MO. heeft ons verzocht de lezers opmerkzaam te mak e n o den drukfout in het artikel over dit oqderwerp,
1X. bP . 50, waar r&roduclion staat, in plaats vin r&o-

AQNE$ van ,&&gen.
Zoon: WILLEM, Graaf vanvienne

action.]

van
Lotharingen.
ZOOn: STEPHANUS

Jozef GramaZje (VIII. bl. 97,Vr.98; vgl.bl.
211,371; 1X. M. 43 en 75). Uit een afschrift
van zeker Requeste an den Coninck gepresenteert bzj’ MATHIAS MELANELUS (?), naedecijn,
in dato den naestlesten dach nugusti A”. lxj
(1561), en het daarofgedaan rapport (Actuva
tot Bruessele ip Septembris XVCLXI), geteekend :

T.

noemde

THOMAS

GRAMAIJE,

is mij gebleken, dat ge-

GRÀYAIJE,

Ontfanger Ge-

nerael van Gelrelant was (*).
Het geslacht GRAIAIJE vind ik in Holland
nog vermaagschapt met STALPERT VAN DER

WIELE.
MARIA
en JACOBINASTALPERTVAN
DER WIELE,JACOBS~~S.,~~ ANNA VAtiCRABBENMoRscR,~uw~~~,
deeerstemet JACQUES
GRAMEIJ, Ontfanger van de Staten van Hol-

Zand& en hadden zes kinderen ; de andere met
THOMAS
GRAMEIJ, JACOBS broeder voorsz.;

hadden vier kinderen. Zie VAN LEEUWEN,
Batt. Ill., bl. 1170. In Gelderland met 010~.
OTTO HOM tot den Roodedoren, zoon van WALRAVEN, 1544 met den Roodentoren beleend, en
van
CATHARIXA,
dochter van JAKOB VAN
WILDE tot Kessenich, bij MARIA IYPEL, gen.
was gehuwd met ANNA VAN GRAGeschlechten von denen v. IUJMM.
MO.

HONNEPEL,
IEIJ.

gehuwd

en Mqon.
~~~JUDITHA

, Graaf van Bourgondië

en Autin, t 1239, gehuwd met B E A T R I X ,
dochter van WILLEI
III, Graaf van Chalons.
Zoon : JOHANNES 1 (de W$ze), Graaf van
Bourgondië en I-Ieer van Chalons, t 1267.
Zoon: ~o~~a~~~II,Graafvan Chalons,Heer
van Arles.

ZOOn:HUGO.
ZOOn:JOHANNES IIr.
Zoon: LODEWIJK 1, wiens gemalin was*
MARIA DE BEAUX, Erfprinses van Oranje,
Zoon: LODEWIJK van ~%&ons, Prins van

Oranje, t 1463.
ZOOn:WILLEM,~
1475.
Zoon : JAN, t 1502.
Zoon: PHILIBERT, t 1530, wienserfgenaam
wasz&~ezuster CLAUDIA van Chalons, gehuwdmetHENDRrK,GraafvanNassau,t
1538.
Zoon: RENJ~ van Ch$ons,t 1544, wiens erf-

genaam

was wILLEMi1 (de Zwijser), zoon van

WILLEM den Oude, die een broeder was van
HENDRIKVanï%SSaU,
echtgenoot van CLAUDIAvanChalons*
BILDERDIJK had welligt a8Z0 gesIachtl$t

op het oog. Hoe wonderbaar de regtstitel
ook is, BILDERDIJKS verwantschap met de
Graven van TEISTERBANT was 't misschien
eveneens.
G.P. ROOS.

Koni;ngen van ArZes,(VIII. bl. 102, Vr. 131;
Jonker Everhard%&r
(VIII. bl. 103,
vgl. bl. 233). BUWINUS,
een Frankisch
Graaf; zijn zoon was BOSA, in 877 Koning Vr. 139; vgl. bl. 236, 299; 1X. bl. 10), Het
van Provence en Dauphine’, door toedoen van ~ zeggen van SCHELTEMA, dat het geslacht
IIIEYSTER ook in den Haag voorkomt, bevesKARVL deKaEe.Nasr de residentiestad Arles,
wordt hij Koning van ArZes genoemd. Hij tigt zich in den persoon van Mr. HENDRIK
stierf889. Zijn broeder RICHARD de Regt- ~~~~~~~,welligt denzelfde, die vroeger te
doende, ook Hertog van Bourgondië, volgde Alkmaar in 1573voorkomt, en vermeld wordt
van het Hof vau
hem op; na dezen kwam zijne dochter ERWIN- als Secretaris Extraordinarîs
GARDE, dezehuwdemet GISELBERTUS, Graaf Hollaad, Zeeland en Westfriesland in 1586,
aangesteld in plaats van DIRCKHANNEMAN.
van Bourgondië, die bij haar verwekte:
LUITGARDE, welke huwde metden
zoon HU doet eed 18 Nov, van dat jaar., In
van HUGO den Groote of den Abt Hertog van a8 memorialen van het Hof stond aangeteekend zekere Commissie op dqn SubstituutBourgondië:
OTTO,? 963. Zijn opvolger was zin broeder Griffier ~~1~~,tothetadminist1~8rend8rgoederen van Mr. HEXDRIKMEYSTER,
wonende
te Wassenaar, ten verzoeke van zijne huis(*) .De gemakkelijke
vaart tufischen Nimweegen en vrouw en hare overgeleverde attestatiën, in
Arnhem delfde THOHAS GARMAY (.tic), met goedvind&es
dato 13 Julij 1600. Hij stierf in 1608. Zijn
Spaansehen Kon@ PEILIPB de tweede : hoewel nu Ksiwapen was hetzelfde als dat van EVERARD
sar HENRIK de zevende tot dit werk gnnstig verlof gaf.”
MONTANUS, Leven van WILLEY 111, in S’J., dl. 1. bl. 304. 1 MEXSTER.
V. D. N.
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De merken (VIII. bl. 129, Vr. 141; vgl. bl.
236). De teekens ziende, merk ik op, dat
in de oude Aardenburger acteboeken eene
menigte handteekeningen,
door middel van
merken, gesteld zijn, b. v. ‘t merk van JAN
DRONDT, dat een gelijkzijdige driehoek is,
met een loodregt streepje op elke zijde en
een stip in het midden. Wil de geëerde
vrager afteekening daarvan ?
G.P.ROOS.

Schavuit (VIII. bl. 131, Vr. 153; vgl. 1X.
bl. 12).
u . . . . , die ule entie sauvuut ,
Die daer nestelen‘in dat cruut,
Of enioh ander vogelijn.” .

men, en bekwam eene acte van benoeming
tot Predikant te AnZo, tegen het gevoelen
der Gemeente, van welke hij nooit eene
kerkelijke beroeping ontvangen heeft. Hij is eindelijk in 1608 van zijnen dienst ontzet,
door medewerking van JORANNES ACRONI~S ,
Predikant te Groningen, die ook bij deze gelegenheid weder zijn streven om de Burgerlijke Regering uit de kerk te weren, zoo
duidelijk heeft doen blijken. Wij verzoeken
om in dit Maandwerk mede te deelen, wat
men van den Kamper Rector II. STRODEEG
weet, ten einde daardoor eene Naamlijst der.
predikanten van Drenthe, die voor de pers
bestemd is, vollediger te doen worden.
T. A. R.

*De sohuifuit is dus een vogel. WILLEMS,
Schout-baj-Nacht H%uyn (VIII. bl. 197,
Reinaert de Vos [Ed. Gent 1850), teekent aan :
Scuvuut, schavuit, bubo, fr. chouette (dus kat- Vr. 236; vgl. bl. 335). Een overste ROUTuil), een vogel, die er schavuitachtig (om ‘t TUYN, uit Friesland verbannen, diende later
den Bisschop van Munster, en nam in 1672
gebruik om te keeren) genoeg uitziet.
Elburg en Harderwijk bij verdrag in. DEPQ.P.ROOS.
Schavuit. Zoude de afleiding van het hoog- PING, Keul. en Munst.* Oorl., bl. 73, 74. De
dnitsche Schufut, Schubut I= Uhu, groote schrijver van ‘t Ontr. Nederl., noemt hem,
ooruil, niet juister z$n, dan van chouette? - dl. 1. bl. 252: DHAUTEYX, een Inboorling uyt
De afleiding van scave1z is genoegzaam door het Sticht Uytrecht (*), en Bandiet uyt ‘Vriesde Redactie wederlegd, welligt is ons spreek- tant;” ~ONTANUS, Leven van ~ILLEMI~, d1.I.
bl. 247: vNICOLAAS VAN HOUTIJN,zooneens
woord Ijhij gaat schuiven,” van dat staven
**
baardscheerders tot Wgk te Duurstede, en
afkomstig.
om schelm-s tukken uit Vriesland gebannen .”
WoetookScRuful niet vanchouetleafgeIeid word% i]
MO.
C. Upsinus (VIII. bl. 134, Vr. 174 ; vgl.
hTaamlijsten van Predikanten(VII1.
bl.201,
bl. 238, 272 en 333). Ik vond nog vermeld
JOHANNES HENRICUS URSINUS, als schrijver
Vr. 261; vgl. bl. 305,373; 1X. bl. 77). Bevan Ancaleeta sacra in 1713. Wie was deze ?
halve de daar opgegevene, zijn mij nog beT.
kend :
1 . CROESE, Register derpredikanten te AmDe Romeinsche vrqgelatenen (VIII. bl. 193, sterdam tot 1778.
2. Naamlijst van predikanten van StapVr. 213 ; vgl. b1.302). DIXI kan de godin FEROXIA in de oude schrijvers, die haar vermel- horst, Rouveen en IJhorst,in Plaatsbeschrejving
den, vinden op het woord in SABATIER DE der gemeente Staphorst, door F. A. EBBWGE
cAsT~m , Les siècles payens ou Dictionnaire
WUBBEX, Gron. 1835.
3. Registre des noms de tous leapasteurs des
de l’antiquitépayenne, t. III. p. 277. Vergl,
VENUTI , De dea Libertate apud Romanos et de s’giises Walonnes du (sic ?) Pais-Bas jusques
libertinorum Pileo. Rom. 1762, 4O.
à. 1733.
4. Naamlijsten van predikanten bij deNeL. J.
derd. Hervormde, de Fransche en de EngelHendrik Stromberg (VIII. bl. 196, Vr. 226; sche gemeenten te Amsterdam, in CASP. COMvgl. bl.376). De waarschijnlijkheid dat de YELIN ,. Beschrijving der stad Amsterdam, bl.
Anloër Predikant en de Kamper
Rector, beiden 484 en v., 493.
HENDRIK STROMBERG genaamd, dezelfde per5. Naamlijsten van de predikanten inde
sonen geweest zijn, zal door het volgende provincie Groningen, van 1594 tot 1792, in
meer versterkt worden. In het jaar 1602 H. H. BRQCHERUS, Gedenkboek van Stad en
Lande, Gron. 1792.
~~~~HENDRIKsTROXBERG ,toenProponent,
door deGedeputeerde
Staten van de stad Gro6. Naamlijsten vanHervormde
predikanten
ningenen Ommelanden eene gratillcatie van 24 van Coevorden, Schoonebeek, Dalen, OosterCar. guldens gegeven, voor een Lat,ijnsoh
hesselen, Steen, Emmen, Roswinket, Odoorn,
vers, door hem aan Hun Edelen opgedragen. Borger, Gasselte, Gasselter-Nieuwveen, ZweeloS
Toen hij zich in Julij 1606 tot Predikant te en Westerbork, allen in Drenthe, vindt men in
Anlo aanbood, was hij Rector der Latijnsche
school te Oldenzaal; werd door Drost en Ge(*) Volgens VALKENXEB, bl. 564, WLLS hQ de zoon vm
deputeerde Staten voor een jaar aangenoeenen barbier te Wijk.
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Drenthe in losse en vluchtige omtrekken, door
driepodagristen, passim.
6. Naamlijst van predikanten .der Herv.
gemeente te Assen, in A.H.PAREAu,D~~~~~
kerk te Assen.
7. Naamlijst van predikan ten te DzoZngelo ,
’ in Drentschen Volks-Almanak 1850.
8. Soortgehjke lijst van Amstelveen, Ouderkerk, Sloten, Sloterdijk en Waverveen , in
D.
WILLINKS
Amstellandsche Arkadia, passim.
L.
Handschoen (VIII. bl. 226, Vr. 269; vgl.
bl. 336 ; 1X. bl. 44). Noch Crientalist , noch
Theoloog zijnde, veroorloof ik mij alleen aan
te merken, dat in de Fransche bibelvertaling
revue et corrigée sur les textes Hébreux et Grecs,
de aangehaalde tekst Ruth IV: 7,8, spreekt
van soulier, volgens’t gebruik voorgeschreven
Deuteron. XXV: 9, waar uitdrukkelijk staat:
lui déchaussera le soulier de son pied , gelijk in
den Staten Bijbel zinc schoe van z2jnevoet
uittrekken: Ijtot een teeken,” zegt de kantteekenaar, Ijdat hij in zijns broeders erfenis niet
zou mogen treden.” Is nu deze opvatting in
de boven aangehaalde vertalingen uit den
Hebreeuwschen grondtekst, of de Chaldeeuwsche, de meest aannemelijke?.
L. J.
Handschoen. Schon die Uebertragung des
hebräischen naäl mit hundschuh, welches
Wort im Arabischen alle mögliche Bedeutungen , als : Schub , Sandalen, S tiefel , Hufeisen, Klaue etc., nur nicht die von Handschub hat , darfte man von einem so gewandten und geübten Kenner des Hebraischen!
wie Herr Dr. s. I. XULDER ist , nicht erwarten. Noch weniger aber die Berufung auf die
ChaldäischeUebersetzung
von RUT, die nichl
vor 2000 Jahren und nicht von JONATHAN
BEN USI~L, sondern erst im 5 Jahrhundert.
vielleicht von JOSEPH dem Blinden abgefaszt
ist. In der Polyglotte steht warscheinlich
extruxit vir vaginam rnanus dextrae suae ; di6
von Herrn Dr. M. angefuhrten Worte geben
keinen Sinn.
Dr. F.
Geslacht Gockinga (VIII. bl. 227, Vr. 278;
vgl. bl. 337). Dit geslacht en dat van GAIKINGA (ook voorkomende met de spelling
GAYKINOA
of GAICKINGA) zijnvanelkander
onderscheiden geslachten. Het eerstgemelde
is in het Oldampt gevestigd geweest en had
een slot te Zuidbroek, dat tijdens de twisten
met de stad Groningen in de magt der stad is
is geraakt. Het geslacht GAIKINGA behoorde
te huis in het JVesterkwartier
, het derde deel
der Ommelanden van Groningen, en had daar
twee sloten, het eene aan den Gaikingadijk,
tusschen Dorkwert eu. Aduard, het andere te
Zuidhorn ; het eerste was het stamhuis. Beide huizen z& gesloopt in 1738, toen ook vele

mdere adellijke sloten zin verdwenen. Zie
Beknopt Krongkje van Groningen en de Ommeanden, van 1737, bl. 64. Kronijk van Groninren en de Ommelanden, van 1743, op het jaar
1520, bl. 151,152,154, en op het jaar 1738,
jl. 295. regenw. Staat van Stad en Lande, dl.
1. bl. 397. Mr. H. o. FEITH, Korte schets van
le oude gewoonte om in houten huizen te wonen,
m NIJHOFF, Bijdragen, dl. 1. bl. 254 in nota.
C.H.G.
Brandmerk op de mng (VIII. bl. 261, Vr.
IX.bl. 50). In OUDENHOVEN, Be~chrijving van ‘s Hertogenbosch, uitgave van
1670, bl. 134, leest men: j>Vele swacken, die
1yt vreese des doodts haer geloove afginghen,
Wierden verwesen tot verscheijde peniten- .
tien, als op ‘t schavot te staen, een kruis op
haer aengesicht te branden,” enz. Dit ge**
schiedde in 1534.
t’
309;vgl.

Debajert in het gasthuis te Amsterdam (VIII.
bl. 292, Vr. 348; vgl. 1X. bl. 54). Misschien
is dit bajert of be2jert af te leiden van bmjeren
= klokluiden. Dan zou beijert de plaats onder den toren kunnen aanduiden, waar de
klok getrokken wordt en waar tevens landloopers, passanten en dergelijke personen op
last der overheid gelogeerd werden.
CONSTANTER.
[DoHeer J. H.VANLENNEPV~~@, ofdenaamgaslhuis (= huis voor gasten) niet veeleer ziet op de herberging,welke de beijertgaf> dan op hetverplegenvan zieken.]

Wernerus Helmichius (VIII. bl. 293, Vr.
353; vgl. 1X. bl. 25). Deze werd geboren te
Utrecht in 1551, predikant der Waalsche gemeente aldaar in 1578, behoudens eer en
naam ontslagen in 1589, beroepen naar Delft
in April 1590, van daar naar Amsterdam den
loden Juhj 1601, bevestigd den 12den June
1602, en overleed aldaar den 29sten Augustus 1608. Zijn portret in groot S”. werd uitzegeven door c. KONING.
C. W. B.
Het Huis te Hatert of de Hatertsche Toren
,VIII. bl. 321, Vr. 368; vgl. 1X. bl. 55). Het
geslacht VAN DEX HATERT zat te Dordrecht in
le regering. Zie BALEY, bl. 329,330,331,
enz.
MO:

Mdefzjt (VIILbl. 321,Vr.371;vgl.IX. bl.
55 en 81). De door C/+ opgegeven afleiding is
juist; althans in den Dictionnaire Allemandk’rangois van A. KÖNIQ, vindt men &defiz
**
vertaald door le crime capital.
**
Zaniken (VIII. bl. 322, Vr. 382 ; vgl. 1X.
bl. 56 en 81). Is het niet het Hoogd. zunken,
gedurig twisten, kibbelen, in ons taalgebruik
eenigzins gewijzigd in den zin van dikwijls
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herhaald en vervelend praten over dezelfde
L. J.
kleinigheid, leuteren ?
[2d Aprilisvan

hetzelfdegevoelen.]

Trictruc (VIII. bl. 322, Vr. 383; vgl. 1X.
bl. 56). Waarsch$nlijk
zal ~1x1 onbekend
zijn met hetgeen over dit spel, de Fransahe
benaming van ons Verkeerbord, of het Italiaansche ToccodiUe, in den Navorscher breeclvoerig gezegd is; hij sla daartoe op dl. 1. bl.
347, dl. 11. bl. 211,261, maar ook Bijbl.
1853, bl. clxiii en clxiv, of wel de Registers
op de woorden Tokkodille en Schaakspel.
V. D. N.
Cajus Plinius Seoundus (VIII. bl. 323, Vr.
387; vgl. 1X. bl. 56). Ik houd het werk van
Bt. voor eenen nadruk of valsche uitgave;
10. door vergelijking met het mgne; 2“. wegens het gemis van jaartal; 3O. omdat te
Hoorn voor een Amsterdammer gedrukt is ;
4O. om de vermelding u;jt den Hoogdu$tschen. Het is blijkbaar eene Nederduitscbe
compilatie, grootencleels naar PLIWJS. Men
vindt er aanhalingen in uit LINSCBOTEX en
verzen van VONDEL. Vroeger bezat ik een’
fraaijen druk gr. P. met zeer goede afbeeldingen in ko erdruk en nieuwe letter; mijn tegenwoor %lg exemplaar is een kl, 8”, met
slechte houtsnee-figuren. Het voorwerk is
een paradijs, waarboven staat: ~PLIXIUS vzjf
Boecken van de Menschen. Beesteg. Vogelen. en.
Visschen.” , en waaronder: 1) Tot. Leeuwarden. Bij. GIJSBERT SIJBES. 1.6.56.” Ik schtijf
den titel af:
C. -PLIXI SECUIYDI Des wijdt-vermaerden
Natuerkondigers vgf Boecken, hagdelende van
de Natuere,
1. Van de Menschen,
II. Van de viervoetige en kruypende Diere@.
111. Van de Vogelen.
IV. Van de kleijne Beesljes, of on-gedierten.
V. Van de Visschen, Oesters, Kreeften, &c.
Hier zijn bygevoeght,, de schriften van verScheGden andere oude Autheuren, de Natuer
der Dieren aengaende; en nu in dezen lesten
Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt
verschecden nieuwe Sohrijvers en eighen ondervindio’nghe (!): en met veel schoone (!) Figuren
verciert. Tot Leeuwarden, by GYSBERT SYBES, Boeckverkooper, wonende in de hyockstraet. In ‘t Jaer 1657. De titelplaat is dus
een jaar ouder. Op dezen titel staat een schild
waarin de bazuin blazende en fakkelzwaaijende Israëlieten de Midianiten slaan, me:
het omschrift: Ensis Domini ac Gideonis
Jud. 7.20.
Op bl. 215 komt, bij mij, het door Bt. aan.
gehaalde letterlijk voor, doch de afbeeldiq
ontbreekt. Is~~~~~~~deeerstedieeen
betel
goölogisch werk leverde ?
G. P.ROOS.
T.

Henry Còtie de Moens (VUT. bl. 325, Vr.
395; vgl. 1X. bl. 58). Tot het door Mo. in
antwoord op deze vraag gegevene, vermeen ik
te mogen toevoegen, dat ongetwijfeld bij
~ETEENS, Troph. de Braband, t. a. p. het I
neest volledige berigt betreffende den persoon van HENRY Comte DEMOEXS en ziJirgedacht te vinden is, doch ook in hetzelfde
werk, in het Supplement van Tom. II. p. 207
-210, ziet men de afschriften der lettrespa‘entes de Baron et Baronne aan hem, zijnen
jroeder GEREBRASD, en zijne moeder XARIE
IAGDALEINEORaIA,liireUarrae devryenesse,
Sluypwyck, Ravensbmg, des vieux et nouveau
!?ravecoop, Nieuwenbroeck, etc. Veuve de jeu
3ERNARDIN IOEXS, Ecuyer, vivant &re seigzeur en Klinckenlant , Grysoort , etc., door KADEL VI verleend den lsten October 1724,
,erwijl later, den 26sten December van dat:elfcle jaar, insgelijks de titel van Comte en
Yorntesse aan hen werd gegeven. Daarbij
gordt verklaard, dat zij toen te Amsterdam
,voonachtig waren i dat dit geslaoht sedert
neer dan twee eeuwen de R. C. godsdienst
getrouwelijk had aangekleefd en beleden, en
lat zU ten allen tijde het geslacht van KAREL
jverig waren toegedaan. Dat de naah van
~OESS

werd verwisseld met dien van

MOXS,

~OOYS en MOISS, zegt het hoofd der geslacht&t bij BUTHENS, Tom. 1. Suppl. p. 456.
HERRYMOEUS wasgehuwdmet LUCIEEXE~EYTIAVAYBLTRIASIA, die vroeger gehuwd
lad EI. J. Baron VAN SCHARESBERG.Z.~~ stierf
1740, oud 40 jaren; zie Genealogie van BURLXANIA, bij OERWERDS,
14de generatie. Van
Iaar bestaat almede een portret, zijnde het
pendant van dat van haren man, ook door en
iaar ExDLIoH vervaardigd.
V. 1). N.
Henry Comte de Moens. De pendant van
het in de vraag bedoelde portret is dat van
>Dame LUCIE EHERENTIANE, Comtesse DE
LUIOENS, nee de Burmania,dame
de Ravensberg,
Cronenburg, Loenen, Vryenesse, Slupwick, etc.
3%" eveneens door EIDLICIH allerheerliikst
segraveercl, en met het grafelijk wapen prijkende.
C. W. B.
E. W. Hiqht (VIII. bl. 325, Vr. 401 : vel.
1X. bl. 59 ei Si). Zie een uitvoerig artikel
in het Woordenb. der Zamenlaving, waarschijnlijk overeenkomende met dat in NIEIJWENHUIS' Woordenboek. Daarbij kan gevoegd worden, dat hij den 23sten April 1723 geboren
werd uit het huwelijk van TJEERD HIGT, Lid
van devroedschap en laterBurgemeester
van
Dokkum, met GEERTRUIDELISABETHCR+MER,
Hij trouwde in November van 1749 met DOROTREA ~~~~qenoverleed kinderloos.Deze
bijzonderheden nam ik over uit een vroegeren
jaargang van het Tijdschrift de Vrzje Fries.
Hij is waarschijnlijk, zoo als de Heer v. 0,
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vermeent, alhier {te Alkmaar) begraven, hoewel geen der zerken in de groots kerk zijnen
naam draagt. Van zin rectoraat te Brielle
vernam ik nooit iets. Ten onzent was hij de
opVOlgerVan BERNHARD PAí4ENSTECRER,BXl
werd opgevolgddoor GIJSBERT $o~s,dieh-

ter naar Gouda vertrok.

c. w. B.

8. (H?) van Diest (VIII.bl. 325, Vr. 403;
vgl. 1X. bl. 84). De bedoeling met deze vraag
is mij niet duidelijk. Indien T. het Woordenboek van VAN DER AA, maar vooral het werk
van Prof. BOUYAN, de Geldersche Hoogsschool
heeft ingezien, zal hem gebleken zijn, dat de
vaclervan ~AB~uE~vANDIEST,~~ENDRI~ was
genaamd, en dat hij de eenige zoon van dezen
geweest is, zie BOKTMAN, ,t.a. p. dl. 1. bl. 68,
alwaar tevens gezegd wordt dat hg te Zarderwijk werd geboren ; hij stierf te Deveder
1694. Zie ook BOSSCHA, Tweede Beuwfeeet
van Dewenter. Er blijf* nu alleen overig aan
te toonen, dat SAWJEL dezelfde was als s. R.,
hetwelk, na het wrmelcle, vrij zeker is. Of hg
de schrijver was van het genoemde geschrift,
is mij niet gebleken, en Prof. BOUMAN t. a. p.
dl. 1. bl. 213, noot (3), zegt, dat hij zijne in
het licht gegevene schriften niet naauwkeurig heeft aangehaald gevonden.
Y. D. N.
De 2’houar.s (VIII. bl. 353, Vr. 4 16; vgl,
IX. bl. 86). Een Colonel TROUARS (*) behoorde tot het garnizoen van Wezel,, toen die
stad in 1672 door CONDÉ bemagtigd werd.
Hij was destijds afwezig, voerende de Rapt.Luitenant DE (DIJ) FOUR het bevel over zijne
kompagnie. Ontr. Nederland, dl. bl. 169.
LODEWIJK, Heer van Ambo&e, Burggraaf
van Y’houars (i), Prins van (ralnaond (§), Graaf
(*) Zeker dezelfde, als de Markies DE TEOUAR~ , die,
27 NOV. acszelfden jaar,, comman&erenL aan de Goverwelle-Sluys, zich meester maakte van YO Schepen met
Ruygh-voeder, willende naar Utrecht en Woerden. In
December met drie regimenten naar Gouda gezonden,
bevond hij zich nog daar in het begin des volgenden jaars.
Vgl. Ontr. Akderl., dl. 1. hl. 428, 474; dl. 11. bl. 85,
748; Ontr. Leeuw, d1. 11. bl. 19. De Kolonel TUARS
werd in den slag van Senefgekwetst. Ontr. Leeuw, dl.
V. bl. 78.
(t) í!?houars was in het geslacht der Heeren van dmbotie gekomen door de tweede vrouw van IPIGELGER 1
van dien naam, Heer van Amboìse , Xonttichard
, Chevteuse, enz. ;f ~~~~,ISAB~LA~ETEOUABs,~rOuWe
van Rochecorbon, weduwe van WY DE NESLE, Heer van
Mello, Maarschalk van.f”rank$c, en dochter van LODEWIJK, Burggraaf van Thouars,
Heer van Talmond,
enz. bij JOHANNA, Gravin van Dreux. Zij nam in derde
huwelijk WILLEM VAN HARCOUBT, Heer van la Fe%?Imhault.
MORERT,
2. c. LODEWIJK, Burggraaf van
Thouars, voerde: semb de France, au Canton dextre de
gueuler. Vgl. BUTKENB, Troph., t. 1.
(8) Talmond werd, benevens andere Heerlijkheden, in
1472 door LODEWIJK XIaan FILIP~ VAN.~~M~ES~~schonken, doch later aan de kinderen van LODEWIJK DE
LA TREMOICLE
afgestaan. Annot. ar la vie de COMINES,
V. p. 634, 539 e. v. der uitg. van GODEFB~Y'S h?m.
d e CQ=.

Dl. IX.

van Quines, enz. (*), werd, wegens verstandhouding met de Engelschen, in 1431 ter dood
veroordeeld, en zijne bezittingen ten behoeve
des Konings (KAREL VII) verbeurd verklaard (t). Zijne derde dochter en erfgename, YARG~RETBA (g), bragt, d8n 20sten Augustus 1446, door haar huwelijk met I,ODEWUKDELATREYOLLLE ,hetBurggraafschap
l’houars in dit geslacht, MQBERI, en Addit.
à Z’Hiat. de Louis XI.
Dit Burggraafschap Thouurs werd vervolgens (1563 en 1599,) tot een Hertogdom en
Pairschap verbeven, ten behoeve van het
Huis van LA TRENQILLE. Dat een jonger
zoon uit dit Huis de stamvader der Markiezen DE THOUARS ZOUdeZ@&iS
m$ Ri8tgebleken. LE CARPENTIER maakt ook, Part. IIJI.
p. 1036, gewag van een geslacht THOUABS, in

het fiiamer2jkuche bekend, ‘t welk voerde:
d’azur , ou de yueulle à un leopard d’m , I’escu
semé de bilJetes de meame. Bij LE BLOND, Quart.
Généál., p. 173 komt, THOU.~S : De gueul. seme
de TrefJls d’or, au Leopard de mênbe, voor
onder de kwartieren VBS FZLLPS VAN DER
WALLE.

AXXA en AMARANTA

VANCUYCK VANMIEen van MBRU DE
VLAUING VANOUTSHOORN, huwden,deeerste
nXXQEORC+E LEVASSEURCONONIES,
&rquis
de (rhouurs, de anderemet~ou~sa~~~~~~~~
VASSEURCOWNIES,
Marquis d’Ardenne’, VAN
LEEUWEN,
Bat. LU., geslacht CUY~K VAN
XIERQP.
MO.
,[G. P. ~00s vermeldt nog ecnige verzen en lotgevallen,
die den bekenden Markies weinig eer aandoen.]
ROP,

dochters van

JOHAN

Tulpenhandel (VIII. bl. 354, Vr. 420; vgl.
1X. bl. 86). Het huis, in het antwoord bl. 86
vermeld, is in het begin der XVIIde eeuw
verkocht voor een’ tulpenbol. Verleden jaar
is de gevel gemoderniseerd en de inscriptie
daaruit weggenomen. Wijders zegt men, dat
acne buurt even buiten de groote Houtpoort,
(*) Zoon van INOELQEB 11, Heer van Rochecorbon,
11410, ell VUlJOHANNA VAA C~AOR;khZOOnvsn
INOELQEB 1 van dien naam, t 1873, en van zijne tweede
u~IIWISABELLAvANTHOUABS.
(f) Dit vonnis werd in zooverre gewiJzigd, dat de

loodstraf in .gevangenschap veranderd werd. Later ontdagen, diende hij den Koning gedurende het beleg van
Pentoiae (1441) en de herovering van G’uyenne (14511463), en stierf in 1469. Tlzmars werd door de GravinRegentes, ANNA VAN BEAUJEU, aan het Huis van LA
PHEMOILLE wederom afgestaan. b10mzm en Addit. à
!‘Hist. de Louis XZ.
(5) Verwekt bij MABIA VAN BIEUX. Bj zune tweede
vrouw, NICOLA VAN CHAIBES , dochter van JAN, Heer
van $~OntSOreUU, en van JOIiANNA CHABOT, vrouwe
van Montsoreau (in Anjou) en Argenton in Poitou, had
hg geene kinderen. Z4 was eene zuster van HELENA VAN
IAYBES of CHIPBES, die, in 1472 met FILIPS VAN
COMIHES gehuwd, dezen de Heerlijkheid Argentor aanbragt. Hunne dochter JOHANNA, + 19 Maart 1514,
huwde BENATUS VAN BROSsE,gez.BRETAGNE,
Graaf
van Penrhieure. MORERI en Annot., a. b.
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het geldelooaepad genaamd, naar dien wind
handel genoemd is.
c. G.
Pro& Beireis (VIII. bl. 354,, Vr. 4f5; vgl
1X. bl. 86). Wil H. R. ook het verhaal leze
van e& bezoek bU dezen PjHexenmeister, AI
chimist, Charlatan, Marktschreier,
Windbeu
tel ,” u. s. w., - hg kan het vinden in he
werkje, bij gelegenheid van oöruz’s lrhun
dertjähriges Geburtsfest” verschenen, en ge
titeld: Au.9 QOETRE'S Leben. Wahrheit uni
keine Dichtung. Von einem Zeitgenoasen. Leip
zig, FIERUNN HABTWQ, 1849, bl. 14-22
alwaar o. a. de manier beschreven wordt
waarop Prof. BEIREIS eiinen bezoekers zanc
in de Öogen plagt te wer’pen. Enkele bijzon,
derheden worden er ook anders en uitvoeri,
ger verhaald, dan in het Conversations-Lexia
con. Is H. R. niet in de gelegenheid en ver
langeud bovengenoemd werkje in te zien, hi
geve zulks te kennen, en gaarne wil ik mijt
exemplaar
beschikbaar
stellen.
BL.
Geerende huizen (VEbl. 362,Vr. 480; vgl
IX.bl.93). DAVID vraagt t. e. a. pl. : waarom
onze Amsterdamsche vöoroudersgeheele rij.
en scheeve of zoogenaamde geerende (gieren
de zegt men hier) huizen in het nieuwe ge.
deelte onzer stad gebouwd hebben ? Dat hij
zoo op het nieuwe gedeelte drukt is te vreem.
der, omdat in het oude gedeelte der veste het
geeren of gieren van sommige YJ koopmam
huizen” zulke proporti& verkregen heeft,
dat meu zich zoo oppervlakkig zoude afvragen, of de toenmalige bouwmeesters ook kol.
derden? Immers, kan men zich iets Mij kere
en onaangenamers voorstellen,dan die scheeve zijkamers, die men ons hier zoo dikwijls
ter bezígtiging aanbiedt? En toch mogen wij
onze vadereu niet onverhoord veroordeelen!
DAVID
neme eens een platte-grondskaartje
der stad en oordeele bij haren halvemaansvorm, of de keus voor de toenmalige Aedilen,
rooimeesters of bouwopzigters, zoo als we ze
nu zullen gaan noemen, niet uiterst moegelijk
was! Of de grachten, straten en pleinen moesten geeren en scheef loopen, of wel de woningen Z&WR 1 Wij voor ons gelooven dus, dat
men van twee kwaden het beste gekozen
heeft, en dat het voorkomen der stad er eerdor door gewonnen dan verloren heeft. Tot
staving van mijn gevoelen neem ik een bouwstuk, waaraan wij allen hebben kunnen zien
werken, ,jde nieuwe Walen kerk ,” die onze
fraaije Keizersgracht zoo droevig ontsiert!
De architekt of teekenaar van dat curieuse
gevaarte heeft zeker tot zich zelven gezegd :
regt is regt: ,rp&isse tout hormis un principe ,” met dat gevolg, dat de kerk (puisque
,jkerk” il y a !) van binnen niet geert, het is
waar, maar zich van buiten vertoont als ware
zij niet tusschen de belendende huizen ge-

bouwd,. maar er tusschen gevalleul Davrrr
ga er eens voor staan en bedroeve zich, hoe,
regts van hem af, het heerlijke hotel door den
nieuwen aanbouw in de schaduw is geplaatst,
terwijl, links van hem af, het belendende perceel een’ sprong van eenige palmen vooruit
heeft gedaan, zonder zich te hebben bewogen. Zulk willekeurig timmeren mag men
eerst zonde tegen de schoonheidsregelen noemen ; aan zulke j>peccadilles”
maakten onze
voorouders zich toch niet schuldig; en ware
het niet beter ze in hunne graven te laten rusten,dan zou ik VAX EAYPEN, DANCICERTS,
VAN DER HART en ZIESENIS
weleensaan de
overzijde van de door ons besprokene nieuwe
Walen kerk willen brengen en hun afvragen:
>>Heeren ! hoe vindt gij die middeneeuwsche
schiet- en luchtgaatjes aan gevel NO. 1 ? hoe
bevalt u dat zoo goed in ‘t oog vallende pannendakje, dat gevel No. 1 van den zoo geestig bepleisterden gevel No. 2 afscheidt ‘z wat
zegt gij bovenal van de vitrine, die het werk
kroont en die men gevel No. 3 zou kunnen
noemen ?’ ))Er moesten bouffantes en wollen
kousen achter hangen, om vo1maak.t eene
winkelkast tegelijken,” hoor ik ZIESENES zegZen, terwijl hij zich met z;jne verontwaarligde kunstvoorgangers verwijdert! Neen
DAVID, laat de dooden onaangeroerd, de levenden hebben het bontergemaakt,de
eersten
;aven ons ten minste het Stadhuis, de Muiier poort, de Wester kerk, de gevels van
Felix en van TRIP, en wat de anderen? de
3eurs!! die naamlooze afschuwelijke steenrlomp! den achtergevel van deIllustre
school
met een’ hammenkelder er onder, o BARLArus!), de zoo volmaakt overeenstemmende
nieuwste vleugels van het gemeentehuis (geneentedorp zou bij al die verschillende gerels, waaruit het is zamengeflanst, eene be,ere benaming zin), en om van een aantal
mdere moderne bouwcuriositeiten niet te gevagen, de Zaag-, Raam- en Wetering-barières, die ons, en dan is het nog zeer flatteus,
ban Heusden, Ozddewater of Montfoort doen
lenken, maar geenszins aan toegangen tot
let >J Venetië van ‘t noorden.”
NARE.
Afbeelding van den schouwburg te Amsterdam
VIII. bl. 363, Vr. 483; vgl. IX. bl. 94).
DAVID vraagt t. e. a. pl. naar eenige ophellering omtrent de afbeeldingen van het invendige des gebouws, missende hij daarin de
chellings (nu kwartjes) gaanderij. Geen WM,er: die gaanderij behoorde niet tot het in.erdaad wel fraaije oorspronkelijke plan, en
s naderhand (wanneer?) aangebragt , gelijk
IAVID er zich van vergewissen kan, met one tegenwoordige engelenbak eens naaaw.eurlg gade te slaan, wanneer hij zal beinden, dat die suppletie bergruimte meer
oelmatig dan mooi is ; dat die gaanderij niet
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even als a0 overige met l@stwerk versierd is
met ijzers en stangen aan de kap hangt, en
egen alle regelen van architektuur+ de ka.
prteelen der portiekskolommen uitloopt. He
is bovendien bekend, dat toen onze hulp
schouwburg in gebruik kwam, de schellinga,
plaats (toen eene staanplaats) het terrein be:
sloeg van het tegenwoordige eersta amphi
theater en met traliewerk van de bak was &
gescheiden. Het valt evenwel zeer te betw$
felen, of in die beperkte ruimte toenmaalr
even veel menschen staan konden, als er na.
derhand op de schuine gaandeq konden zib
ten of bangen ; en veeleer mag het er voor ge
houden worden, dat men er later op bedachl
is geworden, en om het luidruchtigste ge
deelte der bezoekers wat te verwijderen of ti
verheffen, en om er in het belang van ~Youden stok en d’ouderlooze weezen,)) een groo.
ter aantal te kunnen bergen.
YAB6.
dNTWOOBDEN.

Metchior Winhoff (1. bl. 156). Het sch@l
dat van dezen Overijsselschen
regtsgeleerdc
niets meer bekend is, dan hetgeen J. A. DE
CHALMOT in de uitgave van diens )I LaRdrechi
vcm Auerìssel,” 2e druk, Campen 1782, in
het voorberigt bl. vi , vii en Aant. 10, bl. 16,
volgens M.r. J. w. BACER, van hem meldt.
Zesuwsche kunstschrijvers (If. bl. 182). GedeeltelUk beantwoord VIL bl. 365.
s. v, w.
De Amazonen (IK bl. 227, Vr. CXXI).
GÖTTLINGC

zegt in zijne Commentatio de Ama-

zonibus, etc. Jenae, 1848, p. 5 not. van de af-

leiding van dezen naam het volgende: >,Falluntur qui a rá& et a privat. rYv ‘A,uá<oua derivant, quum ab eodem (x et páos~ru compositum sit vocabulum. Igitur ‘Apa@v est ea quae
contrectari sese a vin, non patitur i. e. nuptiis seu matrimonio adversatur. Quemadmodum igitur ab eodem ,uáuorcu deducitur päca,
ita etiam Amazonis vocabulum.”
Ik zelve heb dit woord wel eens bij mondelinge verklaring afgeleid van Bpáu, afmaaijen = dooden, waarvan een intensief á+ca,
en daarbij op de analogie van cXAac&v (&A&
(-opat), ciAáco) gewezen. Het is dan oorspronkelijk een adJectivum , van een participium
gG3QODXId;
zooals cipnycjv. De strijbare aard
der Amazonen komt hier even goed uit als
bij WESSELINGS Am aezon, ofhet Kalmuksche
aëmetzaine, wat ik, de Hemel weet waar, gelezen heb.
13’.
De Beueenberg tij Oost-Voorn (DI. bl. 287,
Vr.274). Dezen Burg betreffende, sla men op
de bekende Beschrgving van de stad Briele en

den Lande van voorn, dvvr KORN.

PAN

aLS&

KADE e@ Mr. p. VALN DER SCHELLING, Rott.
1729, dl.1. fol. 13 en A. J. VAN DER AA, Aardqj’ksk. Woordenb. der Ne&&. in ooce Oost-

vowne (Burg van).

Deze burg, waarvan thans niets overig is
dan de heuvel waarop hu eenmaal stond,
werd niet bepaald beschreven. De hoogte,
waarop tu stond, zal wel op dezelfde w$ze
aangebragt z@i, als zoo vele andere, die
weder afgekrooUen
zgn.
Wat de spil daar aanwezig - ik hoorde
steeds van spillen spreken - aangaat, voor
eenìge jaren zag ik die nog, later zijn zij
weggenomen. De volksoverlevering schreef
die spillen toe aan de kruiwagens, die de
Reuzen, welke oudtdds den burg bewoonden,
gebruikten.
L. D. R.
Brieven van Gerazunbar (111: bl. 350,
Vr. 317). Het is den Heer CE. M. S. den bekenden weg wijzen, indien ik hem Devent&

en den geachten
me.

Burgemeester dier stad noeL. D. R.

Theeas Cornelis , poppe8mabr uit, Franeker

(IV. bl. 30, Vr. 13). Op de vraag naar dezen
persoon is nog geen antwoordgegeven. Ik
weet er ook, met op te antwoorden, maar wil
alleen vragen : is de naam wel juist opgegeven ? Een friesche naam THEENS is rng nooit
voorgekomen : ik vermoed daarom dat schruver of afschrijver
eene fout gemaakt hebben,
en dat de man THEEUB zal geheeten hebben.
TREEUS of THEEUWIS is eenein Friesland,
zoowel als in andere PrOQinCiën, zeer gewone
afkorting VanMATTEEUE.
1?8val der Oraqje emiirantess in Qve@ssel
,IV. bl. 232, Vr. CX). Zie hierop de aanteekening V. bl. 33.
s. v. w.
Treasneas (IV. bl. 384,Vr. 360). Verschil.ende gevoelens omtrent den oorsprong van
iit woord, vindt de vrager in DE JAGERS
Nieuw Archief voor Nederlandsche Taalkunde.
,l. 437-439.
Oud grufschtift (Gbl. 201, Vr. 313). R.
fl. T. vraagt naar de letterlijke vertaling
ranhetgrafschriftop JACOBVAXDEBCAPEL;EN VAN DER WONINGEN
gemaakt; ik deel
lem gaarne mede wat ik er van gemaakt heb.
De letterlijke vertaIing’ kan welligt tot
ceen’ verstaanbaren zin leiden. l”. Omdat in
le eerste helft der 15de eeuw het aantal goele Latinisten niet groot was, en 2O. omdat
en gevolge hiervan in dit grafschrift woorlen voorkomen, die of geen Latgn zijn, of
loor den steller foutief zin geschreven.
PoEice&
zou, polycella geschreven, kunnen
leteekenen met vele cellen.; hier wordt aller16 *
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waarsch+dijkst,

met zinspeling op deu naam
, bedda de Hemel = het
huis met vele woningen. Deprecuti zal moeten ziJn die om iets gebeden heeft, want vervloekt kan slecht overeengebragt worden met
iemand, aan wien de monniken (die voor de
stellers van dit grafschrift zullen moeten gehouden worden), zooveel verpligting hadden.
Later, tigchelsteen; hiermede zal bedoeld zijn
de hoeksteen of liever de grondvester van het
klooster; fundi, van die stichting, hier het
klooster zelf. Stcater, geen Latijnsch woord,
kan staan voor stator, maar is waarsch$nlUk
zoo geschreven om oppater, later te cadanceren. StaW kan zeer goed beteekenen behouder.
Zoo zou men het volgende voorden bedoelden zin kunnen houden :
Moge hierna de schoone hemel geopend
VAN DER

WONINGEN

WOIfh.VOOrJACOB

VANDERCAPKLLEN,~

zoon van den stichter, die hierom heeft gesmeekt of gebeden,
Wiens (JACOBS) vader met groote kosten
de eerste stichter en behouder (beschermer)
van dit klooster is.
Ut post bella
policella

de chpdh

Jacobo
Reseretur deprecatï

fundatoris filio.
Cujus pater
primus later
faudi stater
esstat grandi precio.
DIE'T

BETER

WEET

XAG'T

ZEGGEN.

de eerste van zin geslacht geweest zij, die
zich V A N D E R B R U G G E noemde, omdatzijns
vaders huis bij de eene of andere brug stond.
Met den Gelclerschen geschiedschrijver POXTANUS zal hij wel niet tot dezelfde familie behoordhebben.
Jan BriEGes (VIL bl. 192, Vr. 256). l,Het
is Jan Brieltjes goud,” zegt J. P. HARREBOME& V Spreekwoordenb.,
1. bl. 253, u is een
friesch spreekwoord, ter aanduiding van
valsch goud, genoemd naar JAN BRIELTJE ,
die 100clen penningen sloeg.”
Proces-Perbaal (VIII. bl. 98, Vr. 108).
Zonder op den naam van geleerd Navorscher
aanspraak te maken, denk ik dit: Proces is
handeling, werkzaamheid enz., heeft vele beteekenissen: verbaal = verba1 = woordelijk.
En inderdaad een proces-verbaal, eener zitting b. v. is een woordelijk verhaal van het
G.P. ROOS.
gebeurde.
Regters van Stade (VID. bl. 133,Vr. 168).
Wij herinneren, dat de Stadingers door den
Paus in den ban waren gedaan, en dat onder
anderen door Graaf FLORIS 1V van Holland
een kruistogt tegen hen ondernomen werd.
De Regters waren misschien zoo wat InquiG.P.ROOS.
siteuren.
Gesneuvelden bij MTpiapuet
(Vm. bl. 163,
Vr. 196). In het Leven van zijn Hoogheid Johan Willem Friso, uit het Fransch door HAL.NA. Amst. J. OOSTERWIJK, 1716, vindt men
bl. 156, dl. 2: >jVolgens de gedrukte @sten
hebben de troupen der Staten 8 of 10000 dooden en gequetsten verloren.”
Deze lijsten zijn waarschijnlijk in ‘s Rijles
G.P.ROOS.
Archief voorhanden.

Willem van Swanenburg (VL bl. 359, Vr.
540). Levensbijzonderheden zijn mij van den
schilderendichter WILLEYVAN~WANENB~RG
niet bekend, Ik vind die ‘nergens aangeteekend ; alleen zegt IUDIERZEEL van hem, dat
hij zich berucht heeft gemaakt.door
zijnen
Stollberg , Beschreibung eines Weibes (VIIL
Parnas, of de Zanggodinnen van een schilder, bl. 289 ,Vr. 332). Dit alleen kan ik mededeekrielende van wansmaak en winderigen bom- len, dat het bedoelde stukje niet voorkomt in
bast, en dat hij zich zelven den rang van de Gedichte der Brtider c. und F. L. Grafen ZU
kunstenaar heeft toegeëigend. Zij.u schilder- STOLBERG, herausgegeben von H. c. BOïE,
werk is onbekend, maar schijnt in landschap Leipzig, 1779, kl. 80. eene, voor dien tijd in
pek te hebben bestaan. Wartaal in rijmen Duitschland,
zeer nette uitgave. - Op m;jne
werd naar hem een Swanenburgsche
stijl ge- beurt vraag ik nu: is er eene latere meer vol-:
noemd. In 1728 is hij te Amsterdam overleledige? - Het metrum van het stukje wijkt
H. v. S. No. 2.
geheel af van dat, waarin zij doorgaans geden.
L. J.
dicht hebben.
[Het BwruuB heeft een afschrift van het bedoelde stuk
Bocatius Pontanus(VII. bl. 12, Vr. 20). Ik
ken dezen Fries niet. Bij het onderzoeken ontvangen, maar p&xat& het niet in de overtuiging, dat
onze lezers geen’ smaak zouden hebben in dergelijke vuinaar hem en zijne familie vergete men ech- ligheden.
‘t Schijnt dat HOBA
er wèl smaak in heeft;
ter niet, dat zijn naam een in het Latijn ver- tij zijn bereid het stuk hem toe te zenden, wanneer hij
taalde is, en dat hij waarsch&lijk
BOKEE
zijn’ naam en adres opgeeft.]
VAN DER BRUGGE zal geheeten
hebben. Als
men in aanmerking neemt, dat familienamen
Communisme (VID. bl. 290, Vr. 333). Onin dien tijd onder burgerfamiliën in Friesland der anderen de Puelchen en Pescheraas (vuurnog alles behalve algemeen waren, is het landers) zijn allen arm. Hun laad is ZOQ arm,
G.P.p.OOS.
zelfs de vraag, of deze BOKRE niet misschien dat niemand het wil.
RUIT

,
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Zeetienden (VIII. bl. 322 ,Vr. 378). Indien
bij deze vraag vermeld ware, in welken tijd
en waar deze benaming aan P. is voorgekomen, zoude daarop een meer bepaald antwoord kunnen worden gegeven ; nu vermeen
ik, dat, indien die benaming bestaan heeft, zij
in onbruik geraakt is, nadat de aanleidende
oorzaak daartoe opgehouden heeft te bestaan.
Naar ik veronderstel,zal
zU haren oorsprong
gevonden hebben in het regt, of Tiendregt,
aan Admiralen en Opperste zeevoogden toegekend , tot het tiendedeel der genomen prijzen
en goederen, inzonderheid in Frankrej’k, alwaar aan den Admiraal van ouds toekwam
een tiende van alle opgebragte en verbeurdverklaarde schepen. Ook in Nederland behoorde tot de aanzienlijke inkomsten van den
Admiraal-Generaal, een tiende van alle de
prijzen,welke
beneden, en een dertigste van die,
welke bovenden keerkring door ‘sLands schepen of bijzondere Commissievaarders veroverd werden. Zie Groot Plakkaatboek, art.
Admiraliteit.aaneehaald
door VAN DER SCHELLISG, Hollands Tiendregt, dl. 1. bl. 346, verv.
V. D. N.
Wapen der familie van Helmont (VIII.bl.
322,Vr. 381). In antwoord aan Mo. op zijne,
naar het schijnt, bijzonder tot mij gerigte
vraag, kan ik mededeelen, dat de wapens der
drie door hem genoemde personen VAN HEL%I~NT , alle verschillend zijn: dat van PAULUS VAN HELMOXT
is hem bekend, het naast
daar bij komende is dat van JOHANNES BAPTISTA AB RELLMONT , Toparcha in Merode,
Oirschot, Royenborch, Pellines etc. Bruzellensis,Hippocraticus
etc. mortuus 30 Dec. 1644,
aet. 67. Zie FOPPENS in Bibl. Belg. p. 570, ook
de Biogr. Univers., Brux. 1845. Het wapen
van dezen ziet men bij zijn portret door Q. P.
BUSCH,
voorkomende in een zijner gedrukte
werken. Het bevat een aanzienden stieren- of
koeijenkop, en en chef een opkomenden arend;
doch de kleuren zijn daarbij niet aangewezen ; bij dat portret zijn nog d8 wapens, denkelijk zijner heerlijke goederen, gevoegd, Het wapen op de Wapenkaart van Amsterdam
is gevierendeeld: 1 en 4 van goud, met een’
klimmenden leeuw van sabel, 2 en 3 van lazuur,
met drie starren, 2 en 1, van goud.
IT. D. N.
Ter aardebestelling van Prinsen en Prinsessen van Oranje (VIII.bI.356,Vr. 437). In den
Catalogus van den Historischen Atlas van Ds.
J. J. VAN VOORST, verkocht 29 en 30 November 1858, vindt men onder
No. 133. Begrafenis van WILLEM I te Delf,
door H. GOLTZIUS. Met adres van c, J. VISSCRER, 12 pl. br. fol.
NO.304. Begrafenisvan WILLEM
LODEWIJK,

Graaf van Nassau, (door P. (PEDDES) HARLINO). 4 bl. br. fol.
No. 333. Afbeelding van het praalbed van
MAURITS, door J.VEBSTRAELEN.Met
versvan
VAN DERVENNE,fOl.

No. 335. Begrafenis van MAURITS, door c+.
SCHINDEL, 4 bl. gr. fol. Aaneengehecht.
No. 336. Begrafenis van MAURITS, %O bla3en, br. fol. Door A. VAN DE VELDE? (de letters geëntrelaceerd), juxta direct. J. DE
VAN

3HEYN. D8diC.J.VELDIUS
Amst. ex offic. J.HONDII.

8tJTJD.HONDIUS.

No. 337. Dezelfde plegtigheid, op 1 blad
br. fol.
No. 37% ERNST CASIMIR begraven(l633).
Zijne lijkstatie, naar J. REYNERS, door J.
BERMANX. Met adres van c. FOSTANUS, 20
bl. br. fol. Met beschrijving op 1 blad in 30
afdeelingen.
No. 465. Sterfbed van FREDEBIK HENDRIK,
Uaar A.VANDER VENXE, door C.VANDALEx,
iel.

No. 466. Paradebed van FREDERIK BEY,metversnaar A.VANDERVEXNE,~~~~
9. NATEAM, gr. fol. fraai gekleurd.
No. 467. LPj’kstatie van FREDERIK HENDRIK,
Yaar P. POST, door P. NOLPE , 30 pl. op 15 bl.
Uitmuntend fraai met goud en kleuren gerleurd.
No. 468. Lijkstatie van FBEDERII HENDRIK
3p 1 blad, met 73 No. uitlegging. 1 blad, br.
fol.
No. 506. Lejkstatie van WILLEM 11. g8t
DRIK

adres van VAN BEUSECOIII.~~ 73 NO.uitlegging, br. fol.
No. 665. d3
ri’kS tíZaevanAMALIAVANSOLMS,
t’
21 Dec. 1675, door R. DE aooaa~,
2 bladen

Sr. fol.
No. 785.W11&~11IV(sterft
1751Xetsdruk.
Zijne kinderen op lbl., beide door TANJI?.
Zijn sterfbed met vers, 3 st. fol. Paradebed,
loor PUNT,3 st. br. fol.
No. 786. Lïkstatie, door PUNT. Kleiner,
loor FOKKE, Verkl. door J. B. br. fol.
NO.792. A NNA VANENGELAND(Sterft1759).
Borstbeeld met hare kinderen. Praalbed, 5
pl., door FOKKE. Lijkstatie, 1 blad. Begrafenis, de Graftombe, enz. 8 bladen.
No. 793. Lgkstatie van ANNA van Engeland,
16 bl. br.fol. door FOKKE,• P 8 bladen.
NO. 797. ~ZGRIA LOUISA,W~& van JAN
WILLEM
FRISO (sterft 1765). Borstbeeld, door
HOUBRAKEN. Hetz. verklaring, 8O. Lijkstatie
1 blad folio.
No. 798. LPj’kstatie te Leeuwarden, 21 bladen, met beschrijving op 11 bladen, fol.
N”.863.Prins WILLEXGEOB~~EFREDERIK
neemt te Osnabrück in 1799 afscheid (sterft).
Zijn portret door VRIJDAG, 4O. -Monument.
Zinneprent door WIJSMAN, fol. 4 stuks.
NO. 872. Sterfbed van WILLEM v, door J.
WIJSMAX.
Gedenkzuil, door denzelfden.
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NO. 955. Paradebed en @iketatìe van WJL‘sHage, 1752, 40 platen, met Fr.
ez~ Holl. text in een band.
No. 956. Zaal en praalbed uan WILLEM: IV,
hor J. PUNT, 4 pl. met beschrijving, fol. in h.
fr. bel.
No. 957. Paradebed en lijkstatie van Prin8e8 A?YSA, ‘s Hage, 1759,4 en 16 platen door
8. FOKKE, met Holl. en Fransche beschrijving in h. fr. band.
NU. 958. Lijkstatie in 1667 te Berlijn van
LOUISAVANBRAXDEXBURG (dochtervan FREDEBIK HENDRIK), geIBa&
van FREDERIK
WILLEM VAN BRANDENBURG.
-Justafunebria Sereniss: Electr. Brandenb. Lu& Aur.
fol. oblong.
J.
D.
TenB.J.A.M.
LEM IY.

Ter aardebestelling va$rinsen en Prinaessen van Oranje. Bij steller dezes (bij het Bestuur bekend), kan de Heer C. M. A. H. de
volgende begrafenissen uit het huis van Oranje zien.
No. 333 (met vers van ZEVECOTIUS), 335,
465, 466, 467 (40 bladen), 665,797 en 798
in het vorige antwoord vermeld (*), Bovendien de begrafenissen van
Prins WILLEM 1, door H. GOLTZIUS,~~
tweedestaat in 12bladeu.
WILLEN
LODEWIJK, Stadhouder van Friesland,in4bladen ,&XP.FEDDES HARLIXG.
WILLEMFREDERIKCASIXIB ,in25bladen,
dOOrNO&eB

C.APPEX4.

Praalbed van Prins WILLEM 1, door mij
beschreven Nav.VIII. bl. 131, en waarop ik
nogmaals de aandacht vestig.
Paradebedvan MARIAVANENGELAND,
door
R.DEHOOGHE.

Van nadere beschrijving zal ikmij onthouden, daar eensdeels deze prenten genoeg bekend zijn, en zij, voor zoover niet beschreven,
eene plaats zullen vinden in een vervolg op
den beschrijvenden Portret-Catalogus van
den Heer XULLER.
D. F.
[In de ITetsemeln?g
dar Maatschopp~
van oudheden
bevindt zich, volgens mededeeling
van den Heer 8. I .
XCLDER, de lijkstaatsie van FRE~ERIIC BENDBIK. De
Heer DL D. TEENSTBA te Ulrum bezit NO. 797 en 798 ep
verklaart zich bereid, den vrager, indien hij het verlangen
mogt , beschrijvingen of afbeeldingen der daarop voorkomende personen mede te deelen.]

Ter aardebesteltìng van Prìnsen en Prinsessen oan Oranje. Deze worden in verschillende
boekwerken gevonden ; de mij bekende, behalve die door den vrager vermeld, zijn te
vinden :
l”. I n Nassauer Heldene Pronk-Tooneel,
Amsterdam, bij JAN JANSEN, AQ. 1663, op
bl. 415, portret van YAURITIUS, Prins van
(*) Om onnoodige herhaling te vermijden, hebben wij
in plaats der op&qevene titels de nommers gesteld, waaronder zij in het vorige antwoord voorkomen.

Oranje; en onmiddellijk daarop volgende Zijn
Excellenties
begrafenis.
2O. In Willem de Iste ; Maurits ; Frederik :
Willem de IIde en Willem de IIIde van Na+
souw. Haar Leven en Bedrijf. Te Amsterdam
ghedrncktby BARENTSESIIIENT~RJO~~T OTTO
SMIENT, Boeckdruckers op de Reguliers
Brede
straat, in de nieuwe Druckery, AQ. 1664.
Een plaatje van de lijkstatie van Prins
IAURITS
, tusschen den text ingedrukt.
Een plaatje, voorstellende de lijkstatie
van FREDERIK HENDRIK, (dit laatste is houtanede).
3’. In het Leven van Willem den 1rrden,
door A. MONTAWJS en vervolgd door J. V. Te
Amsterdam, bij 8. VAN HOORN, A”. 1703.
In het Z’weede vervolg vindt men op bl. 17
serie plaat, voorstellende: Plegtigheden tot
den Krooning van WILLEI UI en MARIA 11,
tot Koning en Koninginne
van Groot Brittannìën, gevierd den 20aten April 1689 binnen
Londen.
Op bl. 46. De lijkstatie van MARIA STUAR-I,
Eoninginne van Engeland.

B1.368. &.erfbedvanw~~~~xden
Bl. 446. Lijkstatie van wILr,zuIden

IIIden.

IIIden.
do. In het Leven van Willem Karel Hendrik
Friso, Prince van Oranje, enz. enz. en vmb
H. ZC. Hoogheid Anna van Brunswgk Luneburg , Kroon-Prìnces
van Groot-&ittanien ,
HoogstdesaelJs
Gemalinne. Gedrukt voor rekening van den autheur , worden in het Eerste
Deel twee portretten gevonden.
In het Tweede Deel, bl. 56. Eene plaat op
de geboorte van Nederlands Erfprins, 8
Maart 1748.
Bl. 62. De doopplegtigheid van 2. H. WILLEM, Erfprins, op den 1 Iden April 1748.
Bl. 198. Een dito, voorstellende de afkondiging van WILLEM IV als Stadhouder, 2
May 1747.
In het Derde Deel, bl. 190. Afbeelding van
het sterf- en paradebed val1 WILLEM IV.
Bl. 210. Afbeelding van de lijkstatie, 4
Februarij 1752.’
In het Vierde Deel, bl. 202. Lijkstatie van
H. K. H.Prinses
ANNA, Douarrière van Oranje, 23 Februarij 1759.
Bl. 222. De graf kelder in de kerk te Delft<
Op de vraag naar het praalbed van WILLEM IV kan ik antwoorden, dat er een
werk in folio bestaat, waarin de afbeeldingen van de zaal en het praalbed van WILLEM
den IVden naanwkeurig nageteekend zijn
door den Heer DE SIVART, Architect van ‘t
Hof en in ‘t koper gebragt door JAN PUNT.
Uitgegeven ts Amsterdam, bij FRANCOIS
CHANGUIOY, Aa.17S2.
Hierin vindt men eerst de beschrijving
van de zaal en ‘t praalbed, en vervolgens
vier platen, voorstellende:
l”. Afbeelding van de paradezaal, waarin
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het lijk van Z. D. H. voor een ieder heeft ten
toon gelegen.
2”. Platte grond van de vertrekken met
-zwart bekleed, die men moest doorgaan, om
het lik van Z. D,. 11, op het paradebed te
zien.
3’. Meetkonstige
Aftekeninge van de agterzijde der zaal met de cieraden, zoodanig
als die door den Heer DELAQE, Luit.-Coll.,
Ingenieur en Intendant der gebouwen is geordineert, om het lijk van Z. D. H. te plaatBen op het praalbedde.
4O. Meetkunstige afbeelding der regterzijde van de zaal en de linkerzgde van het praalbed, met het profyl van ‘t lgk Zijner Doorluchtige Hoogheid.
W. B.
Schilderij van het opbreken van het beleg van
Dordrecht in 1418 (VLU. bl. 356, Vr. 438).
De plaat, in het lste deel der Bijvoegselen en
Aanmerkingen van VAN WIJN en anderen op
WAGEXAARS Vadsrl.
Historie,voorkomende,

Zoo goed mogelijk schoon gemaakt, werd
die schilderij in eane nieuwe lijst gezet, en zij
berust thans op het Museum te Dordrecht.
Hoewel zeer beschadigd en bUna geheel kleurloos, is daarop nog veel zigtbaar, en blikt uit
eene naauwkeurige beschouwing en vergelijking van beide schilderien het volgende:
Het geschut, in den linkerhoek der olieverw-copie afgebeeld en op de gravure getrouw daarnaar gevolgd, is op de originele
waterverw-schilder6 geen mortier, bomketel
of werpgeschut, maar een zóógenaamd sI/aagstuk, dat van zijn affuit of rolpaard gevallen
is en eenigzins in het verkort gezien wordt,
waardoor het den niet oudheidkundigen copiïst, in 1620 of daaromtrent, toescheen een
bomketel te zijn. Ook is de afbeelding van
schanskorven, ter regterzgde en op den twee*
dengrond
der plaafb%kbaar uit het brein van
den copiïst gesproten. Op de oorspronkelijke
schilderg toch, vindt men te dier plaatse een’
dus genaamden t u i n , eene dubbele rei van gevlochten horden, wier tusschenruimte
met
aarde werd opgevuld, zoo als o. a. reeds gebruikt werden in 1360, toemin den strijd tusschen Holland en Arkel, de weg van Goudriaan naar Nieuwpoort, door den Heer VAN
LANQERAK betuind was. Wat den driemaster
met verheven achterkasteel, op den achtergrond der gravure, betreft, ook deze is alleen
aan eene onjuiste navolging toe te schrijven ;
immers op de oudste schilderg is, ter linkerzijde van den stads toren, in de rivier de Merwede, afgebeeld eene oorlogekog, met kasteelen
op de voor- en achterstevens, voerende één’
grooten mast in het voorste gedeelte van het
schip en een standaard of kleinen mast (welligt om eene vlag of banier aan te hijschen) op
het achterkasteel (*); een vaartuig overigens
bijna gelijk aan dat, waaruit eenig krijgsvolk
ontscheept wordt, en hetwelk op de gravure
ter regter zijde van en even boven de stad afgebeeld is. De kleeding eindelijk der wapenknechten op den voorgrond is, in de latere
schilderij en op de plaat, vrij getrouw naar
het oudere schilderstuk gevolgd. Alleen dragen, op het laatstgenoemde, de soldeniers, die
bij het brandende wachthuis zijn, geene pluimen op hunne mutsen of stormkappen, en is
er ook geen vederbos op den hoed, dien een
dienaar van den Hertog, voor de tent staande, in de hand houdt. Wij meeuen over.tgens,
dat die kleeding geenszins tot een later tgdvak
behoort, maar, als zijnde van Duitsche herkomst, toen eeds in het leger van den Brabandschen iI ertog kan gedragen zijn, ofschoon zij welligt in Holland nog onbekend
was. Het zijn hier niet die bolmouwen, welke
uitsluitend tot de kleedingin den zoogenaam-

is gevolgd naar eene schilderij, welke thans
nog in de raadzaal van het stadhuis te Dordrecht gevonden wordt. Deze schilderij echter is de copie van eene vroegere, welke, lang
verloren geraakt zQnde,eenige
jarengeleden,
door wijlen mijn’vader, die haar zocht, terug
gevonden is. In eene korte beschrijving der
schilderijen van het Dordtsche stadhuis (geplaatst in het Hengelwerk van het Jaarboekje
voor Dordrecht 1841) teekende mijn vader,
omtrent de beide schilderijen, het origineel
en de copie, eenige bijzonderheden aan, die
ik, gevoegd bij het resultaat van een dezer
dagen opzettelijk door mij gedaan onderzoek,
hieronder mededeel, om zooveel mogebjk te
strekken ter beantwoording van de in dit
Tijdschrift gedane vraag.
De oudste der beide schilderijen is niet met
olieverw geschilderd, doch met eene compositie van water, gom en eiwit, met de kleurstoffen. Volgens BEVERWIJKS Beschrijving
van Dordrecht, in of omtrent 1627, was zij
reeds zeer geschonden, toen hg lid der stadsregering was, en had hij er daarom voor zich
eene olieverw-copie van laten maken. Deze
copie kocht de stad, na BEVERWIJKS dood, in
1664, van zin’, zoon, voor 110 pondvl., blijkens de Tresoriers-rekening van dat jaar,
Intusschen bleven vooreerst, zoo als blikt,
uit een Calendarium van 1673, beide schilderijen ter bezigtiging hangen, doch weldra
werd de oudste, omdat zij te veel geschonden
en kleurloos werd, weggenomen. In 1737
was zij nog (zie de Voorr&e van VAN WIJN,
c. s.) in een bovenvertrek van het stadhuis te
zien, maar later werd zij naar een’ zolder
overgebragt en daar; onder en achter prullen
van allerlei aard, in een’ hoek geworpen, waar
zij eenige jaren geleden, zoo als boven gezegd
(*) cf. DE JoNaz, Nederl. Zeeoez?n , Sde uitgave I
,is, met stof en vuil bedekt, is teruggevonden. al, 1. bl. 12 volgg. en bl. 69 volgg.
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de Spaanschen tijd behooren, maar veeleer
eene snede, die van veel ouder dagteekening
i.s en in Zuid-Duitschlund
gebruikelijk was.
Omtrent de kleuren der vlaggen op de
schepen geeft de waterverw-schilderij geene
inlichtingen. Indien zij tijdens het maken der
copie nog duidelijk te onderscheiden waren
en getrouw gevolgd zijn, dan zijn het die,
welke én de stad Dordrecht, én de Graven
van Holland
destijds voerden, namelijk rood
en wit. Alle vlaggen en wimpels toch, op de
latere schilderij, voeren die kleuren, nu eens
in smalle opstaande strepen verdeeld, dan
weder 64~ witte opstaande balk op een rood
veld.
Naar ons gevoelen, is de oudste schilderij
kort na 1418 en dooreon’ tijdgenoot,misschien ooggetuige, van het beleg vervaardigd. De twijfel van VAN DER WAL, aangaande de gelijkt!$igheid, gold ook slechks het
latere sohilderstuk. Het schilderen in plieverw, in de eerste jaren der XVde eeuw: uitgevonden (*), is spoedig algemeen in dwang
geraakt, en het is zeer onwaarschijnlijk te
achten, dat te Dordrecht, toenmaals de voornaamste Hollandsche stad, waar zoo veel
verkeer met Vlaanderen, de bakermat van
het olieverw-schilderen, bestond, eene waterverw-schilderij
zoude gemaakt zijn, toen men
reeds met, de kracht en waarde der olieverw
bekend was. Er is ook, zoo als wij boven
aantoonden, in die sahilderij niets wat hare
gelijktijdigheid
wederspreekt.
Aangaande het locale der voorstelling verdient alzoo die schilderij geloof, en wij kunnen ons met de meening van VAN BRAAM (in
de Voorrede van VAX WIJN c. s.), omtrent de
plaatselijke gesteldheid, zeer goed vereenigen.
Mr.w. P.SMIITS,
Munten met kloppen(VIII.hl.
357,Vr. 439).
Wegens gebrek aan specie werden op de eilanden Curacao en andere daartoe behoorende, gebruikt; Spaansche matten, die in vijven
werden gesneden en met een klop, even als
onze oude schellingen, voorzien, en als dan
tours hadden en pattiegne genoemd werden?
Kan het muntstuk NO. 1, waarvan de vrager
spreekt, daar ook toe behooren ?
C. G.
J. J. Schuurman (VIII. bl. 359, Vr. 455).
den CatdOp van VAN VOORST, Tome I.
( ‘L%éologie) , komen, No. 1299, twee werken
h

(“) Het schilderen met olieverw WBS, bier te la&,
voor wspenborden en banieren reeds vroeger in gebruik.
Toen Graaf SAN VAN BLOYS in 1363 naar Duitschland
rrisde, n?erden zijne vlaggen, schilden en wapenborden
door zi@n heraut HUGO VAN BABBENCHON reeds gedeeltelijk met gomi en oZyx-mm~
bemaald. Zie DE LANGE
VAN
WIJNQAERDEN,
Gesch. der Heeten van der
Goude, dl. 1. bl. 554, 562 en 563.

van J. J. SCHUURMAN: De Prophetie Joelis,
Wesel 1703, en Het Gesighte Daniëls, ald.
MO.
1703, voor.
Wagenaar (VIII. bl. 361, Vr. 470). Aan
het einde der vraag lees ik: ,)Tevens heb ik
nog den Advocaat van Frank en Vrij, schr$ver
der Oranjeboomen voor de Vierschaar der rede,
en Aanspraak aan Willem V door HARMOI)IUS
FRISO. Wie zijn de genoemde personen?’
Tot antwoord kan dienen hetgeen gevonden wovdt in de )Y Verantwoording van PIETER
VREEDE, Lid van het’voormalig
uitvoerend
Bewind aan de Bataafsche
natie en hare vertegenwoordigers ingegeven bij de EersteKamer der x%t,gevende vergadering, den 9den
October 1798. Gedrukt te Leyden, bij H.
COSTER en P. H. TRAP." opbl. 49, alwaar
P.VREEDE
schrijft:
~Mijn handboek was Dr. PRICE, over den
,
rrart
der burgerlijke vrzj’heid, een Engelsch
werk, door hem vertaald, en reeds omstreeks
het jaar 1780 schreef ik zamenspraken, onder
sen titel van Waermond en Vrijkout, meerendeels bij WILD, te Utrecht, gedrukt. Hierin
werden de regten van den mensch en burger
, Dntwikkeld, en de oorlog ontstond tegen de
Aristocraten. Onder een oneindig aantal an, leren zijn de Oranjeboomen en de RARMODIUS
1RSISO , een Poëtische acmspraak aan Willem V,
, Dok van mij,”
L.
Valsche Testamen~VIII. hl. 362, Vr.
479). FOKKE SI&~OXSZ zegtin zijnaWoderne
Helicon reeds, dat verscheidene ornamenten
ter stoffering van dichtstukken, op de boedel1huizen van MILTON en in E’rankrgk gekocht
zijn geworden.
Ik denk dat het even zoo is met Ilvalschc
restamenten.”
Deze meubelen z$n Engelsch of Ameri1kaansch, en zijn in Nederland, Frankrzj’k en
België onbruikbaar. ‘k Weet wel dat en ik en
( je vrager zich misschien aan COSSCIENCE'S
1renommde vergrijpen, doch ik bid u, wat is
,VOXSCIEYCE hij LOOSJES,VANLEWEPenOLT] U‘IIS , te wier koste hij opgehemeld wordt?
G.P. ROQS.

Rnoopen met het beeld der Vr2jheid (1X. bl.
1 ,Vr. 3). ‘Deze knoopen zijn part’ijleuzen van
,le patriotten van 1787 of 1795: dit is onzeker.Welligt droeg dezelfde partij ook andere
1 met een opgetuigd hollend paard en dezelfde
woorden: Vrzj‘heìd Blgheid. Deze komen als
wel eens voor. Zie Tweede lijst
1Fnningplaat
2Tervolg van Zoon, No. 294. Of was dat hollend
?aard eene zinspeling der andere partij op
f let hollen der patriotte& en droeg juist de
( L)ranjepartij
die, of liet deze die penningmaken ? Wedervraag van
J. D.
1 >laatjes
L.
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l6P. -Brak. Men qeft d8n naam van
Brak aan water, dat onzuiver of met zout&&
X 6 6 . - Eenige vrtagen betreffende de Gees- len bezwangerd is, Vanwaardat woord &r&?
teranuasen. Zeker8 EVERT GEEBTERANUS had
twee zonen,~~~~mr~~ B~PETRUS,~~~ beiden
in 1619 als predikanten te Alkmaar en teEgms. - Rtamee van Lempìtt, Jan val Be&
mon$ op 8ee en op den hoef werden afgszet. oamp. In Noten aad Queries, 2de Serie, dl.
33% w&S die EVEBT ? Was hij de broedsr van VIL bl. 161, komt een8 rekening voor van
d8n garcumochen
prcadikant JODOCUS , wiens uitgaven, gedaan in den jare 1647, ten bebeide zonen, COBXEI,IUF) gn ARNOLD~B, als hoeve van KABEL den eeWe van Engeland.
J$emonstranten
bekend zGn? Bestond er ook Ik lees daarin op bl. 162 het volgende :
familiebetrekklng tussehen hem en zekeren
j)Betaald aan den HWF RAIEEVA~LEX~IENDRI~~EE8TERANUS,WieBSZOOBHENDRIE
PITT, portret-sahilder, voor hst venaardigen
m 1610, als predikant ia Asserdelft, de re- van ‘t portret van den Koning, de Koningin
monstp&,8 ond8rtsekende
? Lat,er komen en twee van hunner Majesteitgn kind8ren in
als ramonetrantsche
predikanten nog twee t58n stuk, met vergunning der /Schots&)
andere GEESTEIULYUSSEX voor, met name: Commissarissen, op 19 Aug. 1647. , . $50.
Betaald aan IIEIYRY NOREUS, Mr. Schr@.~us~usgn ~3~0DORus(zi.e
TIDIcYAN,B~~~~~etraatsche broederschap op het, register). Wa- werker, voor twee gebealclhouwde
en vergulop de verklaring van den
ren 5ij broeders? En wie was hun vader? In de schilderiJ-lijsten,
1619 werd op de zuidhollandsche synode Heer SAN VAN BELCAMP, met toestemming8an
de predikant van den Brie& NAXIIUS GEESTE- gezegd? Commissarisw , op $3 .J$ij, 1647.
BANUS afgezet.. In welke familiebetrekking
e 7.”
Wiewaren de Heeren &AYEEVANLEI+~PITT
stond dgze tot, de anderen?
BRANDT geeftvanJoH.4NNES
GEEsT33~A2fu83
(LEE~PuT?)enJA4TVANBELCAlP?
*en latijnsch gpdicbt, JtEol&wA~, op. Hbt,
J.ES.VAN L&NNEP.
der ref. IU, bl. 855, Welk is de juiste titel
QUIESQENDO
van dit geschrift? Waar en wanneer verMm. - C!bronZcoa a?wnymMna.
spreekt op bl. 84 des vorigen jaargang8 van
scheen het,? En wanneer werd het door CAMFeen verhaal, bewaard door p. CALO%I&S
in
HPLZEN vertaald ?
$~XDIUS
1BibZiotheca anti-trinitariorum, p. zijn Beu& de parti&laritds,
en volgens het114), noemt bovendien de volgende g8schrif- welk de gouden kleur der oolchische vacht
ten van JOH. GEESTEBAYUS: De dilectione; de zinspeelt OJJ de hoogblonde kleur van 8eBn gevonden haartje.... Ik heb onlangs in de SamugGtratu; Verborum seu dictortdm distinctie
en Consensus Pa& et Jacobi. Hebben deze het pientia insaniens van JACQSUS TOLLIUB, Amst.
licht gezien? Zoo ja, waar 8n wanneer? H.et 1689, p. 48, aangaande de instelling der Gul7
laatste moet, omstreeks 1620 uitgegeven zijn, den-vliesorde eene vrij scabieus0 anecdote
den Navorscha
aangezien NAEEANUS hisrover in een’ brief gelezen, wier mededeeling
rng zal willen schenken. ‘t Is voor mjjn doel
an VORSTLPS me&g maakt(Epàsl, eccl. et
toereikend hier aan te stippen, dat TOLLEUS’
theol. ed. 1704, pF 644).
BRANDT (t. Q. p.) geeft nog als geschrift van anecdote wel Csenige overeenkomst
heeft met
JOHANNES op: Inleiding tot het christelijk lgCALOYIES'
verhaal, 8n ook bii hem de toenasz blijft. Dit
de%. SANDIUS kent ditzelfde aan zijn’ broeder sing der kleqr niet achter”weg8
.PETRUS
toe, en noemt eene uitgave van 1644 een en ander doet, mii vermoeden. dat beide
schrijvers uit dez8lfbe bron geput hebben.
in 8O. en 1665 in 120. Wie van beiden heeft
TOL&IUS zegt, dat zijne Vera hist&a getrokgelijk?
Verderspreekt BRANDT nog vZU3JOEIANNES'
ken ia 3ex antiq&aimae impressi0ni.s chronico
ptpredikatiën over 1 Cor. XIII en Ram. XIII, anonymo.” ltfag ik nu van QUXB~~~ESDO of
die nooit t8 voor&@ syn gekoomen.” Zijn een’ anderen Navorscher vernemen :
10. Of GALOMIES (wiens werk ik niet, in de
$0 predikatiën spoorloos verdwenen? SANDIUS
vermeldt, ook onuitgegevene
leerredenen gelegenheid ben te raadplegen) ook van het
vanPETRus.
Misschien bedoelde hij dezelfde. Chronicon anonymum spreekt ?
20. Welk chronicon antip+simae àmpressiIs van PETRUSGEESTEBANUB
hetgeboortionis hier kan bedoeld zijn?
en sterfjaar ook bekend?
Bt.
Ia ergens iets opgeteekend omtrent de lotgev&llenvanCOBNELISGEESTEEANuSna1647?
199. - Rombout zgerbeets en Jan Be&,
In welke bloedverwantschap stond EOOGERWordt eldersook van NANNIUB GEESTERANUS gewag gemaakt, behalve in de bekende
BEYS tot SIJIONAREXDSZ (ADRIAENSZ.), die
werken van BRANDT,KIST,TIDEYAN~~AL- gehuwd was met ANNA JANS , en wier zoon
JAN BEETS , als dichter genoeg bekend, HOOKEMBDE en VANDER SCHELLING, Be&@.
r3ERBEETS4;ijIM3llDeef~O0mt?
p. d. Briel?
&I. C. R.
H.C. R,
Pl. qr
17

VRAGEN.
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1 9 1 . - Verwanten van Rombout Hoogerbeets. In de brieven van ROMIBOUT HOOGERBEETS,
op Loevestein geschreven, vond ik gewag gemaakt van eene pjzuster HERUANS,"
van een Achtje DUIFJEHOOGERBEETS,"~~
van eenige neven, als, ~Y~~~~BEETs
,kapitein,>l ~~neefCOnxELIs
vREIJ, burgemeester van
Hoorn,” en MIet3fDIRKBROUWER." Wiekan
mi met een enkel woord de parentatie duidedelijkmakeh?
VELIUS~~ABBING~~~D. op dit
H.C. R.
punt zeer duister.
102. - Cornelis
dezen predikant, die
eeuw te Rotterdam
Remonstranten deed

Gesel& De naam van
in het begin der XVIIde
zich als ijveraar tegen de
kennen, is zeker aan de

beoefenaars onzer

vaderlandsche en ker-

keïljke geschiedenis niet geheel onbekend.
Maar omtrent het. jaartal en de plaats zijner geboorte schijnt mec in onzekerheid
te Perkeeren. Misschien ligt het, aan ons,
maarlwij zien in hetgeen GLASIUS in eene
aanteekening van dl. 1. bl. 517 van zijn Godgel. Nederl. heeft gezegd, nog volstrekt geen
bewijs, dat KOK zoo geheel ongelijk heeft, als
hu Dordrecht de geboorteplaats VanGESELIUS
noemt, en tevens opmerkt dat hij aldaar in
1572, bij de eerste hervormde predikatie, gedoopt zou zgn. Wie kan ons hieromtrent
nader inlichten ?
Wasdeze ~~~~~~~~mis~~hienookverwant
aan, of wel een zoon van den amersfoort~henreCtOrJOHAXXESCORXELIUSGESSELIUS?
Is dit laatstehet geval,dan voorzekerzou
R.
KOK
gedwaald hebben.

198. - Elisabeth van Overveld; nakomelingenvanDuìfhuis.
HUIBERT DUIFHUIS was ge~~~~~~~KRIJ~TJEPIETERS.
Uitdithuwelijk zijn kinderen gesproten, diemij onbekend
zin. Vier en zestig jaren toch na DUIFHUIS'
dood stonden de kerkmeesters zijn graf aan
z+’ kleinzoon af, wiensnaam ik niet genoemd
vind. Zekere HUIBERTJE VAX OVERVELD,
van wie ons verder niets bekend is, was
Du~~~~~~'achterkleindochter.Deze~~~~~~~~~hadeenezuster,~~~~~~~~~,welkeeene
vrome vrouw schijnt geweest te ziju. Zij

werd geboren te Rotterdam den 4den November 1643, en stierf aldaar den 30sten September 1693. Ik vermoed dat zij eenige gedichten heeft gemaakt, althans ik maak dit op uit
een klein pamflet, 8 bladzijden groot, in 4O.,
behelzende eengedicht: Op het gelukkig afsterven van ELISABETVAN OVERVELD,beiaarde dochter. Aan haar zuster, HUIBERTJE VAN
OVERVELD. Micat
inter omnee.
Genealogische

niededeelingen

omtrent

nageslacht, en enkele berigten of
verwizingen aangaande ELISABETH VAN
DUIFHUIS'

oVERVELDZ~I~~~~U

welkomz&.

R.

lPB.-Maria Junius. ISAAK DIAMAXTIIJS,
n 1616 te Delft beroepen en gestorven, was
cehuwdmet
MARIA ~uarus,aanwelkeeenige
)rieVen VRU EPISCOPIUS en ROOGERBEETS
$n gerigt. Wie was zij? Behoorde zij tot
let geslacht van FRANCISCUSJUNIUS? Volgens HAAG (La France protestante) huwde
leze FRANCISCUS vier malen. Zijne eerste
echtgenoot, AGYES CHAMPIOY, uit Luik, lier
lem geene kinderen na. Zijne tweede gade,
le dochter van den burgemeester van Breda,
IEAN

CORPUT, schonk hem vele kinderen,
alleen JEAN CASIMIR en ELISABETH noemt,welke laatste in 1607 met
CTOSSIUS in den echttrad. FRANCISCUS~~~
uit zijn derde huwelijk met JEANNE LHERMI-

waarvan HAAG

fE, van Antwerpen, slechts eenen zoon, naar
nem genoemd. of zijne laatste vrouw, MARIA
JLASER, hem ook kinderen heeftgeschonken,meldt HAAG niet.
R.

196. - Xchtaffius of Sclaaf~tis. In twee
paskwillen door eenige antwerpsche Jezuïten in 1609 tegen de leidsche geleerden geschreven, komt met XOLOSBUS of BURDIUS
[sCALIGRR), ~AuDmus (BAuDI~~), SALMUSIIJS(SAL~ASIUS), LATxus (JAN DE LAET)~~
RUYTGERSIUS (JOH.RUTGERS)OO~
SCRLAFFIUS of SCLAAFFIUS voor. Wie is hiermede

X.

bedoeld ?

lm.- Volkslied.

toe al die vol liefde zijt,
Het lust mijn geest te zingen
Een lied, enz. Dit is de aanvang van een oud lied, eene
HOOI%

romance

ofzooiets,

waarineen

riddervoor-

komt, die om de hand zijner geliefde, welke
hem door haar’ vader geweigerd is, magtig te
worden, zijne ruiters wapent, diens kasteel
aanvalt, in den brand steekt en de jonkvrouwe medevoert.
Het lied schijnt op een historisch feit te
steunen, en in Limburg, het land van Kuik
of Gelderland te huis te behooren, waar ik
het, in de Overbetuwe in mijne jeugd meermalenhoordezingen. Wie kanm$ ditschoonevolksliedin

den

Navorscher

mededeelen?

D. BUDDINGH'.

110.- Geboorte- en sterfjaren van engelscke sckriyvers. Welke zijn de juiste geboorteen sterfjaren (voor zooverre dit laatste te pas
komt) van de volgende engelscde sckrzjvero
en dichters t
C. c. COLTOX, schrijver van Lacon, or many
things in few words, uitgegeven in 1820, alsmede van eenige satyren. WASHINQTON IRVINQ; van zijn geboortejaar verschillen do
opgaven. PINNOCK, schrijver van een .History
ofEngland. G. LOsG,vertaler van TACITUS.
W.H.P.RESCOTT,~~~.
1796. W. CARLETOX,

l
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geb. 1798. F. B. READ, geb. 1784. LEIGE
HUNT, geb. 1784. BARTOY, geb. 1784. T.
HAYNES BAYLY; de opgaven verschillen.WlLsoN,geb.1789.R. HOYTGOMERY;V~II zingeboortejaar verschillen de opgaven. CRJX+Y,
.
geb. 1790.
IPS. - Engelsche vertalingen van Don
Quixote. Welke engelsche vertalingen bestaanervan den Don Quixote vanCERVANTES?
XS.
- Joost vañkoaijs. Onlangs vond
ik ergens aangeteekend,
ik meen haast in het
Boek der Uitvindingen, dat ten tijde van COLBERT zekere J~SSEVAN
ROBIJS, devoornaamste lakenfabriekant
uit Haarlem naar Frankrijk verhuisde, daar hij door de stedelijke regering gebannen was, omdat hij geweigerd
had de betrekking van diaken op zich te nemen. Deze schijnbaar onbeteekenende zaak
zou niet weinig tot het verval onzer lakenfabrieken hebben medegewerkt.
Waarschijnlijk heeft deze uitwijking, zoo
genoemde reden er aanleiding toe gaf, in der
SjiJa nog al gerucht gemaakt, en er zal dus wel
wat van opgeteekend staan. Wie deelt mij
zulks mede?
+--P
108.

186. - Bibliotheca Sarraziana. Wie kan
iets melden over den bezitter der Bibliotlreca
Sarraziana, in 17 15 te ‘s Hage verkocht ? Hoe
heettehij (welligt DE LA SARRAZ?),metvooren toenaam ; welk ambt bekleedde hij ; wanneer is hij gestorven ? Heeft iemand ook voor
mij dien Catalogus met prijzen en namen der
koopers ? Men zoude mij zeer verpligten.
FBED.D!ULLER.
IC31 . - Zilveren Rijders (Ducutons). Zijn
de zilveren Rijders (Ducat.) met eenen, door
liefhebbers van fraaGe muntsoorten, zoo genoemden rozenrand, zeldzamer dan die, om
welke slechts een gewoon gekartelde rand
gevonden wordt ? Zoo ja, dan is de reden zeker de meerdere zeldzaamheid der eerste. Of
weet men daar nog eene andere oorzaak voor
op te geven ?
H. v. K.

182. - Bezitters van allodiale goederen.
Ridderhofsteden. Hadden de bezitters van allodiale goederen in de vorige eeuw wgt op
den titel van Vrijheer? Wie kan mij eene definitie geven van eene ridderhofstad? En zijn
deze benamingen bij door de bevoegde magt
genomene besluiten opgeheven, of alleen in
onbruik geraakt? Met de beantwoording dezer vragen zou men mij zeer verpligten.
X.
183. - Cornelis Pieterszoon

Hooft. Zijn

er van CORXELIS PIETERSZOOI HOOFT, den
vader van PIETER CORNELISZ. ~ooF~,ge-

schriften in druk bekend ? Zoo ja, waar en
Iranneer zijn die uitgegeven? Zgn er in vr*
cer' of later’ tijd ook eigenhandige geschriften
Fan hem in veiling gebragt ? Zoo ja, wie kan
nij aanwiJzing
doen van den Catalogus, met
opgave van vroegere en latere eigenaars?
c.
[Op de stadsbibliotheek te dma~erdam, c. P.

HOOPT ,

~engetschrifrrn, eigenhandig geschreven, 2 din. Vroe;cr in bezit van
:OPEB.]

A.

VAN

OATTIWBUILOE

en

B.HUIDE-

184. - CUrbr Cafatier. Wie WaSCAR-

die in 1617 een geschrift uit;af tot wederlegging
van een ander geschrift
van den Waalschen predikant SIMON OOULART?
C.
LIER CAFATIER,

- Simon Gzarts familie. SIMON
v66r 1619 waalsch predikant te
Amsterdam, maar toen om zijne remonstrant
sche gevoelens afgezet, was gehuwd en
schijnt kinderen gehad te hebbeo. Wie kan
mij daaromtrent iets mededeelen? De Hoogleeraar TIDEYAN vermoedt,dat
DANIEL c)ouLART, die in 1645 als predikant b$ de remonstrantsche broederschap overleed, zjjn
zoon was.
C,
188.

QOULART,

186. - Simon Goularts geschràften. Of’schoon wij van dezen predikant ger waalache gemeente te Amsterdam, die in 1619 om
zijne remonstrantsche gevoelens werd afgezet, noch zijn Brief traité de h grace de Dieu,
(Amst. 1616), noch zijn !l’raité de la Providence (1627), ooit in handen konden krjjgen ,
zoo zullen beide toch wel ergens voorhanden
zijn. Doch HAAG zegt in LaF’runceprotestunte van QOULARTS Examen des opinions de Fabrice Bassecourt,
~qu’il est devenu introuvable.”
Wie kan dit logenstraffen?
6.
182 . - MaroniGualtherus
en zijne gedrukte en onuitgegevene geschriften. MARONI GUALTHERUS, in 1606 Rector te Kampen geworden, maar in 1619 afgezet, gaf omstreeks
1616 een latijnsch geschrift tegen den predikant van Hattem, URBANUS, in het licht.
Wie kan mij er den juisten en volledigen titel van opgeven en zeggen, waar het aanwezig is ? Ook gaf hij zijne Oratio de vita et obitu
c. VORST11 uit ; maar waar en wanneer?
Die Orutio schijnt zeerzeldzaamgevonden
te worden. Alle mijne pogingen om haar te
vinden zijn nog te vergeefs geweest.
GUALTHERUS liet vele handschriften na.
die grootendeels
in handen der regering van
Kampen zijn gekomen. BRANDT heeft veel uit
zijne geschrevene aanteekeningen geput. Ia
er van een en ander nog iets bewaard geblw
ven? GUALTHERUB was uit den Palts afkom3
stig. Stond hij in familiebetrekking tot RUDOLPH
WJALTHERUS?
Hij wasgehuwd en had
17*
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190. - Inslaan van den Bliksem des Winkinderen. Wie was zijne vrouw? Zijn zijne
kinderen hem naar Frederikstad gevolgd, en ters. Hoe komt het, dat het onweder in den
c.

hebben zij zich daar gevestigd?

winter meer inslaat dan des zomers?

J.H.VANLENNEP.'

1 8 8 . - Terhez~en. Ik bezit een schimpversje van 8 regels in HS. op zekeren VERHEIJEN,
"Die het rcer vm Sbt in zijn vuist &jpt )>'

vermoedelijk van het laatst der vorige of
het begin der tegenwoordige eeuw, want het
woord Bataaf komt er in voor. Wie kan die
VERHEIJENgeW6'0StZijIl?

s. s. s.

188. - Pater Berendse. Wie was pater

op wien in het laatst der vorige
eeuw een schimpdicht werd vervaardigd,
getiteld,
BEREXDSE,

xEen gedicht, zo vol van gratie ,
Gemaakt op de heerlijke meditatie,
Van Pater B$RENDSE, dat geestelijke
Over de fransclte tcmtatie ,
Die ze zullen doen aan de natie.
Als ZQ hier doen eene invasie.“?

190. - Appels loopen op gouden beenen.
De klok van Bazel. Wat is de beteekenis van
het eerste spreekwoord ? En waarom is het,
dat, zooals HARREBOUÉE zegt (Spreekwoordenboek, 1. bl. 33), de klokken van Bazel altijd een uur voorloopen ? Nog? Sedert wanneer ?
L. 5.

baasie,

Hij wordt er in genoemd de groote h’aint te
Maarssm.
(74
1~0. - Ouders van J$GXem Krul. Wie waren de ouders van den bij St. Eustatiusgesneuvelden schout-bij-nacht WILLEM KRUL?

N. Q. S.
191. - Dichtregels van C. Loots. Is het
antwoord van LOOT9 op de vraag van GYS-

198. - Het is nu geen tijd, dat Bertha
spint, Waar doelt dit spreekwoord op?
L. 5.
1BB . - Hq heeft z$ne handen in de wolken
gewasschen. Wat beteekent
dit?
L. 5.
boo. - Ladere. >CZoo wie die wordt bedragen van valscher
waerhede, verbeurt vijftig pond, en men zal hem drie dagen zetten
in die ladere of in den stok.” Zoo luidt eene
van Aardenburgs aloude keuren. Welk straftuig wordt door de ladere bedoeld?
J. H. v. D.
2 0 1 . - Gedenkpenningen te Neurenburg geslagen, op het uitwijken der saltsburgsche emigranten. Kan iemand mij berigten, of deze
penningen in een of ander werk afgebeeld of
beschreven zijn ?
J. H. v. D.

202. - Adriaan Sticke, Heer van Breskens. In 1638 werd de Ridder STICKE door
den Keurvorst van den Palts beschonken
gedrukt? En zoo ja, waar is het te vinden?
met de heerlijkheid Breskens (Bijdragen tot
t.
de Oudheidk. en Geschied., inzonderheid van
11. bl. 168, noot 1). ‘t
192. - Kapitein Andries Bruin. Wanneer Zeeawsch-Vlaanderen,
leefde die kapitein ANDRIES BRUIN of DE Zal wel dezelfde geweest zijn, die het LofBRUIN, van wien MO., IXde jaarg. bl. 68, en grafdicht van den geestrzjcken ende seer
kloecken JAN VAN DER VEEN vervaardigdegespreekt? En wat is er van hem bekend?
plaatst achter diens Zinne-beelden oft Adams(74.
appel. Hij noemt zich daarin VAN DEB VBENS
190. - Klopjes. In dit tijdschrift is meer- trouwen vriend. Kan iemand berigten waarBTICmalen gesproken over Bagijnen, maar welke uit de vriendschap tusschen denRidder
KE en VAN DER VEEX ontstaan -2 Beoefende
geestelijke zusters zijn de Klopjes P
STICKE welligt ook de dichtkunst?
(74
J. H. v. D.
194. - Zilveren hruiloftszang van C. Looto.
ma. - Johannes Stuerbout. Deze wera
Zijn de dichtregelen van C. LOOTJ3, ter zilvere
den 25sten Aug. 1659 bevestigd als eerste
bruilofte van den Heer ARENT VAN HASBELT
predikant bij de hervormde gemeente opden
en MatrOuW XARIA ELISABETH ~CHARFF,
(23 Nov. 1785) in een van zijne werken op- Ouden-man (Waterland). Hij stond daar tot
25 Nov. 1668, als wanneer de gemeente, tergenomen ?
$6
wijl zij tot het oefenen der godsdienst biJeen
196. - Windvlagen in drie&. Ie het meer was, door acht spaansche ruiters werd overvallen en de leeraar zoo gruwelijk mishanopgemerkt, dat de windvlagen meest in driedela, dat hij aan de gevolgen dier mishandeen gaan: sterk, sterker en zeer sterk?
lingen bezweek. Deze STUEREOUT moet uit
J.H.VAN
LENNEP.
de roomsche kerk tot de hervormde over:

BRECHTVANAEMSTEL,
II Waar vrienden in dennood, hraarzijn de bondgenooten?”

.” _,)-~.
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gegaan Z$I. ‘t Zou mij zeer aangenaam Z@I ,
iets omtrent zijne af komst te vernemen, en
tevens, waar hij zich tot het leeraarsambt
heeft voorbereid, wat waarschijnlijk wel te
Leiden zal geweest zijn. Alle berigten, zoo
omtrent hem, als omtrent zijne kinderen,
znllen rnd hoogst welkom zijn, ‘t zij ze geput
zijn uit gedrukte of ongedrukte stukken.
Tot narigt voor hen, die zoo goed willen
zì$n, G de vrucht hunner nasporingen mede
te deelen, dient, dat mij bekend is, wat omtrent STUERBOUT vermeld staat in de navolgende geschriften : Zeeuwsche Volks-Almanak
voor het jaar 1846, de werken, vermeld in de
aanteekeninw
op bl. 66 en 67 van genoemd
jaarboekje; i; J. VAN DER AA, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, in voce 8
Waterland ; Volks-Almanak voor Ned. Pro- 1
testanten voor 1857.
J. H. v. D.

8’ta;ae;yling
8’

? Waar en wanneer is hU p
N. Q. 5.

206. - Halsbandes Orden. Te st. Goor
an den Rijn bestond eertijds, en bestaat weligt nog, een gezelschap of vereeniging , gelaamd Hans-Bursch oder Halsbandes Orden,
.an zeer ouden oorsprong, waartoe nieuweingen met vele ceremoniën tot leden werden
angenomen. WICKELIAN maakt er in zijne
Yessische Ohronik, Th. 1. S. 55, melding van.
Vaar kan men meer inlichtingen omtrent
lie orde of dat gezelschap vinden?
t-

2OP.- J. L. vanLaar Mahuët. De Amiterdamsche
boekverkooper VAN LAAR PAmë~ zegt in een in 1795 uitgekomen vluge schrift, dat hij tien jaren lang om de zaak
i ler vrijheid is gestraft. Waarin heeft die
straf bestaan, en wat is er van hem verder
204.- Geschiedenis dsr Bataafeche Republiek.* ; aekend?
s. s. u.

De Bataafsche Republiek heeft eigenwk slechts tien jaren,
van 1’785 tot 1806, bestaan. De manneqwelke de rollen in
die dazen vervulden, ziin van het tooneel der wereld ver.
dwen&, andere zijn Öpgetreden. - Eene onpart&@
geschiedenis van dat tijdvak bestaat nog niet: de vervolger
toch op WAGENAAR kunnen dien naam niet dragen,-%
BIL DERDIJK ? wie zal het den balling euvel duiden, dai
hij tegen hen, die de oorzaak van z$e verwijdering WC
ren, min gunstig gestemd is? - De tijd is tlmns gekomen
dat men met bedaardheid en zonder hartstogt die woeligc
dagen kan herdenken. Zij, die in die dagen hlmne jeugc
doorbrsgten, ja de zoons van de hoofdorganen WUI dien tijc
e+ door de opvolgendegebeurtenisrten
afgekoeld, en hebba
sich na8r de omstandigheden gevoegd. Ook hunne hara
zijn reedj gr$, want meer dan eene halve eeuw is verdwe
nen sedert Mr. B. J. 8CHIMMELPENNINCK.
ou den 2Qsta 1
April 1806, den eed als Raadpensionaris indevergaderiq :
van het toenmalig staatsbewind heeft afgelegd en het bU
na konwk gezag aanvaard, om het-eenjaar later aal
LODEWIJH NAPOLEON over te dragen. - Om tot he
schrijven eener goede en volledige geschiedenis van da
tijdvak te geraken, moeten de bronnen worden bijeenver
lameld. Die bronnen liggen verspreid in verschillend’ e
werken, o. 8. door Prof. TPDEUN, in het XIIde deel val u
BILDEBDUKS Vucfs~l. Gccschiedenin
, bl. 382, vermeld t
in monographien , ais dsar zijn het leven van SCHIMMEL ,PmCU , V8ll WIBELIUS

&-agm

van

PIJ~CAN

&UUaarf&S Van

> V88 KBAIJENHOFP > de B$ ‘-

, in vlugschriften, waartoe ik ook d e

AMURATH-EBFENDI

HEKIM-BACH1

lY i-

ken. i Ja zij zijn te vinden in werken in den vreemd e
uitgekomen: in de Memoires v8n fransche, van engel
sche, van duitsche tijdgenooten.
- Die bronnen op t
geven zal den geschiedschrijver het werk gemekkelijk ma
ken. Ieder, daartoe geschikt, brenge een steen aan. Hier
toe strekt deze vraag. - De geschiedenis der Bataafsch
Republiek, is niet onbelangrijk en kan welligt tot les voo
volgende qden strekken.
Cl&

205. - A. F. 12. E. Baron van Haersolte ?.
Bestaat er eene levensschets van ANTHONIU S
FREDEEUKR~B~~EVERT
Baronnen HAEE
BOLTE, die in Augustus 1798 tot lid van he
uitvoerend bewind van de Bataafsche Repu
bliek werd benoemd, en het tot October 180
law, torn hij met PIJXAN en EEBIEB mede
werkte tot eene herziening der toenmalig

208. - Zeelands OhroRij’k verkort. In mijn
bezit bevindt zich Zeelands Ohronyk, verkort.

Gesteld, tot dienst van de jeugd, in Vragen en
Antwoorden. Te Middelburg, bij w. A. KEEL
sn Comp. Met Privilegie, zonder jaartal, drie

Fiikke deeltjes in miniatuur formaat, elkdeel
plus minus 480 bladzijden groot, met niet onaardige plaatjes en afbeeldingen. Ik heb wel
eens gehoord dat L. VAN DEN SPIEQELVOOP
den schrijver wordt gehouden. Bestaat er
voor deze bewering grond en is het werkje
zeldzaam?
Achter het derde deeltje, hetgeen in 1792
schijnt te zijn uitgekomen, is o. a. opgenomen het bekende Roosje, eene vertelling, zonder vermelding van den naam des dichters
BELLAMP.

%

209.- Ockerse.
Heeft Prof. TYDEXAN
aan zijne belofte omtrent OCKERSE (zie de
Vaderl. GeschiedenisvanBILDERDrJK,
dl.XII.
bl. 330) voldaan? Zoo ja, waar?
t.
210.- J. Valckenaer.
-- Waar kan men de
onpartÿdigste berigten omtrent J. VALCKENAER vinden? Het is waar, Prof. TYDEXAN
(Ophelderingen op de geschiedenis des vaderlands van BILDERDIJK, dl. XII. bl. 330) wan-

hoopt aan een goed overzigt over het staatkundig leven van dien staatsman, maar er zal
tochwel ergens iets omtrent hem op te delven
zin.
%
211. - Oorlog der Doctoren, Ik bezit eene
verzameling van 41 Tracteatjes van de jaren
1677 en 1678, te zamen gebonden, met het
opschrift: Oorlog derDoctoren.
Vooraan vindt
men een gedrukt Register der Boeckjene, rakende het verschil tusschen DP. BONAVENTUBA
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VANDORTMONT~&ff'.ANDRIESROECK&LMAN,

als dezelve na malkanderen uytgekomen zpjn.
Het verschil loopt over een obstetrisch voorval, en behoort niet tot mijne kennis. Zeker
is het, dat partijen elkander niet sparen, en
dat zij soms niet zeer kiesch zijn in hunne
middelen van verdediging, veel min in hunne
uitdrukkingen. Dr. FREDERICK RUYSCH,
die de partij van Mr. A. BOECKELDSAN trok,
krijgt ook zijn deel, en wordt vooral in de
Koeckoecxzang duchtig uitgelucht. Sommige
der titels luiden vreemdsoortig, b. v., Horrel
ia de wacht; Pzj’ls aftocht; Bruejerij, elk spj’n
wèer ; Luyelack ; Dorschvlegel, of knuppel uyt
de sak: Koeckoacx-zang; Stok in ‘t Hondert ;
Den Cocceaansen Doctor ; Strijk op den brq;
enz. - Mr. vódr den naam van BOEKELMAX
beteekent Iseelmeester ; het was toch de gewoonte, tot nog in het begin der vorige eeuw,
v66r den naam van een heelmeester ofchil
rurgijn Mr. te plaatsen, even zoo als men dit
nu v66r de namen van in de Regten gepromoveerde nersonen doet. Men zeide in miine
jeugd nog Leer algemeen, de meester is er bij,
als de natient onder handen van een chirur@jn was; den meester halen, enz. Nu vraag
Ik, is die verzameling van tractaatjes zeldzaam en heeft zij nog eenige wetenschappeldke waarde? Als register van scheldnamen
en gemeene uitdrukkingen van dien tijd, zijn
eenige traetaatjes curieus, maar ook veelal
walgelijk.
Cl&
EO

A

212. - N. S. van Leeuwarden. Levensbgzonderheden
van dezen door vele geschriften bekenden godgeleerde worden gevraagd.
J. D.
L.
212. - Hagjesdag , Poespas. Men vraagt
de afleiding van de woorden hagjesdag
(Staatsblad van Nebl. Indië 1816, No. 2).
en poespas (als boven, 1819,NO. 50). J. D.
--EI214. - Billard royaal. Het opschrift Billord royaal wordt nog dikwijls ter aanduiding, dat een billardtafel aldaar aanwezig is,
voor koffijhuizen, herbergen, enz. gevonden.
Ziet het bijvoegelijk naamwoord royaul op
een brevet van uitvinding door een’ franschen koning gegeven, of duidt het de goede
royale hoedanigheid van de billardtafel aan ?
Wanneer kwam het billardspel hier te lande
J. D.
in zwang?
L.
216. - R. Stapel Zalt. In den Wegwzjser
door de heerlijkheid Roosendaal ofte Roosandaalsche vermakelijkheden met een geestelejk en
zedelijk ooge beschouwt en in Digtmaat , gestalt
door JOHANNES D'OUTREIN,
Amst.l718,3cle
druk, wordt als jjeen groot kenner der Nederduitsche
spraek en dichtkunst,” door

jtweerdig gekeurd om zijn rumelwerk te beoordeelen,” genoemd de Heer R.
STAPEL ZALT. Hij oordeelde omstreeks het
jaar 1700, toen de eerste druk der Roosendaalsche Vermakelijkheden het licht zag, dat werk
,,derdrukpersedobbel
waardig(*).” Wie weet
iets van dezen Itgroote kenner van de Nederduitsche spraak en dichtkonst”?
J.D.
L.
216.- Hinjosa. In het zoo even vermelde werk, 3de druk, 1718, bl. 12, komen deze
regels voor:
D'OUTRRIN,

,,Die stukken met haar vieren
Sijn gedenkteekens
van den Heere President
HINJOSA
, dien de Heer van Roosendaal erkent
Onder den rang van sijn Hoog Eedla Bbedverwanten?

Wie was die President HINJOSA ?

J. D.
L.
211. -J. Plnimers, Gezang op Roosendaal
in den jaare MDCXC, is geplaatst voor het
zoo even vermelde werk, en wordt ook aldaar, bl. l(8), vermeld. Is het ook opgenomen in een’ dichtbundel van dien rijmer of
elders gedrukt? Bezong hij ook andere lustJ. D.
hoven ?
L.
218.- Jan de Moor en Jan de Witt. In,
het jaar 1616 werd door SCHOUTEN en LE
IIIAIRE
de straat, die naar laatstgenoemden
den naam draagt, ontdekt. Zoodra deKoning
van Spanje hiervan berigt ontving, lokte hij
eenige bekwame hollandsche zeelieden in
zijn rijk, waaronder genoemd worden JAN DE
MOOR en JANDBWITT.
De Koning zond in 1617 twee karavelen ,
die onder de bevelen van de gebroeders NODAL stonden, naar deze st,raat , om die nader
te onderzoeken enz. Zij kwamen in 1619 terug
en gaven er een zo0 gunstig verslag van, dat
de Koning er bijzonder over te vreden was.
Toen ik nu, eenige maanden geleden, het
Collegio Naval Militar te San Curlos, op een
paar uren afstands van Cadix gelegen, bezocht,
zag ik onder meer andere beroemde Spaansche zeevaarders, ook den naam van QARCIA
NODAL boven een der leerzalen opgehangen,
met dit onderschrift :
,,Los Hermanos de este nombre BARTHOLO& y CIOXZALO mandando dos carabelas
reconoceron
en 1618, por ordres del Gobierno de España cuestas, costas y canales de1
(*) De tweede druk met het vervolg zag het licht in
1713. D'OUTRLYB zegt, dat zijn vertrek naar firdrecht
en drukke bezigheden aldaar, en vervolgens ook naar AmSteTdOm, alsmede het schtijven
van andere boekdeelen over
enkel godgeleerde stoffen enz., hemverhinderd
hadden @n
dichtwerk te voltooijen. De tweede druk was in 8s. Da
derde druk met den platten grond van geheel Roosendaeì,
18 platen, het portret (naar het leven) en het wapen van
JOHAH Baron VAN ARNHEM, Heer van Roosendoel.
zag.
in @., bij QEPABD VAN ?XEOLEN, te ~sterikam, in 1718
I
het licht.
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a9 Hornes, m0ntd0 por unoe particulares Hollandesee en 1616, le cituaron en 56,
mum0 en sexmo.”
De volgende vragen kwamen bij mij op:
1°. Hebben de genoemde Hollanders JAN
DE XOOR en
JAX DE WITT, de gebroeders
WODAL op hunne reis vergezeld ?
2O. Waren ze ook aan boord bij SCHOUTEN
of LB MAIRE, en zoo ja, in welke kwaliteit?
3O. Zgn er van hen of hunne verrigtingen
ook bUzonderheden
bekend? Hunne namen
zijn mij niet voorgekomen in oude reizen, die
rnlj ten dienste stonden.
cal30

4. WlLLEYJANSZADXIRAAL,eerst
schipper, daarna bui tengewoon raad van Indië en
landvoogd van Banda, 1623-1627.
Is WILLEM JANSZ, onder No. 2 voorkomende, dezelfde met de overige ?
Zie mijne vraag Nav. 1855, b1.296,Vr. 339.
LABORANTER.

2X2.-- Prof. Jacob t.?ool, Mattkeo 21 St.
Josepk. , 1663,21 Augustus. Is gelesen sce-

cker versoeck door den Heer Professor JACOB
GOOL, schriftel+kter vergaderinge ingedient,
tenderende ten eynde de gunst soude mogen
LABORANTER.
genieten, dat order na Suratte bij de custe
van Malabar sou$ mogen worden gegeven
SlO. - l$& metaal op Macassar. Resolnom van seecker rehgieus met naeme YATTREO
tie van de 17e&an den 12clen April 1657:
a ST. JOSEPH, een Napolìtaen van geboorte,
,,Ls ter vergadering gelesen seecker memorie hem in die landen onthoudende, over te nevan Dr. LANSBERGEN over eenig tuit metsel
men en met onse schepen herwaerts over te
op Macaseer vallende, dat noch goud noch doen komen eenige boecken bij hem gemacckt
silver sijnde, echter door cunst en wetenschap of geschreven van de Dlanteu in Indië vallenvan seecker persoon hier te Iande tot goud de: neffens de eygenscaappen in gebruyck van
gebracht kan worden. Het voorschreven me- dien, bestaende in acht boecken en over de
taal valt oock op Borneo en Japan. Naar In- duyeént teyckeningen enfiguren, die hg Profesdàën te schrijven om daer van een seecker sor GOOL voornemens soude sijn, alhier begetal t te laten comen en a0 prijs er van te gonnen hebbende, tot den druck te preparelaten opgeven.”
ren. Waarop gedelibereert ande, heeft de
Van welk metaal kan hier sprake zijn?
vergadering in ‘t voorschreven versoeck geLABORANTER.
consenteert en sulcx verstaen, dat daertoe in
de brieven die over land na Suratte staen te
220. -Het wapen van Malakka. ,,Het wa- gaen , de vereysch te ordrc aal arden gcgepen van Malakka, sijnde een Chineesohe Joncq, ven.”
neven8 een vrouwmensch voorop staende met een
Is door genoemdenProfessor
aan zin voorpalmtacq in de kand, omdat de Portugesen met nemen gevolg kunnen gegeven worden ?
een joncq onder schin van Chineescke HanLABORANTE&
delaers de plaets eerst geconquesteert en de
celebratie van dien op Sancte Julianus dagh
2 2 3 . - Maarten Luther. Bekend is het,
gedaen hebben ende daerbij door de onse dat deze groote hervormer zijn’ voornaam
cort na de veroveringh gevoeght eengewapent gekregen heeft, omdat hij op den St. Maarman met een gekroondt sweert in de uz&, nevens tensdug geboren is. LUTHER echter is op den
“t merck van de generale Oost-Indische Comp,, loden November geboren, terwijl men den
tot een eeuwige gedachteniase, dese ‘sta&
St. Maartensdag op den llden November
door haer met den sweerde gewonnen en viert. Wie kan rnU hierin teregt helpen?
sen de vereenighde Nederlandtsche Staet geDEYACCABEëR.
bracht is.”
Men vraagt den datum der resolutie van
224. - mrnniken.
Heeft dit woord, dat
gouverneur-generaal en raden van Indië, lastig zijn beteekent,
eenig verband met monwaarbg dit wapen wordt vastgesteld?
nik, en werd het door oude schrijvers in die
LABORANTER.
beteekenis gebruikt?
231.- Wdlem Jansa,ontdekker

van Nieuw-

í3uinea. Wie helpt mij op den wegom den
wanen WILLEM JANSZ te vinden uit de verschillenden,dieer van dien naam uit dat tijdvak zijn, als:
1. WILLEM JANSZ, schipper op’t Lam, vloot
~~~SPILBERGEN, 1601.
2. WILLEM JANSZ, van Amsterdam, schipper op ‘t Duuken, vloot van VAN DER HAGEP,
1603.
3. WILLEM

JAXSZ,
schipper van de
raeck,dcmr~~~~~~~~~verovercl, 1605.

Ca-

DEMACCABEëR.
!mb.- Van esse ‘t ende. Deze zeenwsche
uitdrukking beteekent: Van ket begin tot het
einde. Reeds lang zocht ik wat het woord
esse toch eigentlijk is of waaruit het verkort
mog t zijn, maar te vergeefs. Wie helpt mij ?
DEXACCABEëR

226. - Kinnetje. Is ook de afleiding bckend van dat woord in : kinnetje bier, een klein
vat P
'DEMACCABE6R.
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t!w . - Gemarineerde harìng. Deze in azijn
gelegde haring is, geloof ik, overal bekend,
doch waarom de naam gemarineerd? Wanneer men in pekel (zeewater) gelegde haring
zoo noemde, was het begrijpelijk, daar de
naam toch wel in verband zal staan met het
1aGnsche
mare, Wie helpt mij ?

TO$&ICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGFN
OP V&OEGRRE QPTWOQRPFN.
M. S. Geneala$e van het geslacht Oem (1. bl,
289; vgl. 11. bl, 138). Alhoewel het wapen
van CLAES OEV of QOBI, zoo als het beschreven wordt in de Wapendichten Op ‘sgraven
ridders (BeZg: dlrss. voor 1841): van zilver,
met twee getinneerde baren van keel en een
getanden
sahildsrand van lazuur, niet ovcri
eenkomt met het, door BALEN en anderen,
aan dit geslacht toegekende wapen, blijkt
het toch uit de stamlijst, door genoemden
schrijver medegedeeld, dat CLAES OEY tot
het bekende, uit Dordrecht oorspronkelijke
geslacht van dien naam behoorde. Hij was
de oudste zoon van CLEYS OEM, Ridder, die
in 1260 in ‘t Leenregister van $?olland vermeld wordt, en van ELISABETH , dochter van
VRANK van Dordrecht (*), ambachtsheer van
eubbeldam en schout van Dordrecht. Bij JOHANNA VAq ARKEL van Bakhoven
verwekte
h$ onderscheidene kinderen, waarvan twee
te Dordrecht in de regering zaten.
Het wapen van OEM , door . . ELSEVIER,
volgens BALEN' medegedeeld, is onjuist; men
zie dien schrijver bl. 1171, 1337, QOUTHOEYEN,VANLEEUWEN,enz.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor,
dat het oude Dortsche geslacht FIEIMANS (BA-.
LEN, 1085), dat voert: van zilver, met een
fasce van keel, beladen met twee verkorte
St. Andrieskruisen
van goud, en vergezeld
van 15 turven (die men wel eens met de zoden verwart) van sabel, uit OBM is voortgekomen. Wie weet er meer van ?
M*.
Sterfhuisgebrpciken (11. bl. 24 ; vgl. bl. 371;
Bijbl. 1853, bl. xiii, cix, cxxvi; 1855, bl.
xviii; VIII. bl. 303; IK. bl. 39 en 72). Het is
bij de R. C, te geurnen, Prov. Çelderland, het
gebruik, dat, wanneer eene vrouw bij, of ten
gevolge harer verlossing sterft, haar lijk door
hare vriendinnen ten grave wordt gedragen.
De kist wordt alsdan door acht vrouwen,
alle in diepen rouw gekleed, met witte boezelaars en groote witte halsdoeken naar hare
laatste rustplaats gedragen, terwijl echtge(*) Tot welk gealabht behoorde VR~ van&rdre@?
Totaatvanym ~~rmi(zie?~~~~,
bl. 1037)?

noot en verdere familie deze sombere plegtigheid volgen.
Na de begrafenis hecht men een’ fijnen
doek van lijnwaad op den grafheqvel vast,
waarop de naam, de ouderdom, de oorzaak
en dagteekening van het overlìjden der entslapene
kunstig geletterd worden.
Kan men mij ook opgeven of dit gebruik
op meer plaatsen in zwang is?
K, V? s. No. 2,
$taatkunde van het kerkeFakje (JII. bl. 164,
Vr. XCV; vgl. IV, bl. 146; “$jbZ, 1855, bl.
gxiv; VI, bl. 271; VII. bl. 74, 106 en 171).
In het collectezakje van wijk 60 te &nsterT
dam, vond men den 14den Januarii 1789 de
volgende regels, waaruit de geest”des tijds
duidelijk blykt.
q0 lang de q00g c+dugte geep2m3

De brave lieden removeren
Uit kerkenrpad en burgerstand,
Of door Oqnje zugt bewoogen,
et kwaad deen straffeloos gedoogen,
8uit ik voor qltoos mïnen hand
Dat zij nu selva die voir hun (fuk~woeden,
Uit eigen beurs , als eertdds voeden,
ZOO redt men ‘t slegte volk uit nooa.
‘Wij zullen steeds de schaamle keezen,
Zelfsmgevraagd, behulpzaam weezen:
$2 yreeten geen Oqnje brood.”
tq

$preekwijae:
‘k Ben iz de boonan @H’. bl.
351, Vr. 332 ; vgl. IV. bl. 277). De wijsgeer
PYTHAGORAS had onder meer andere ook deze spreuk : 3) Wacht u voor de boonere.” Dat is,
zegt F. HEERIIIAY : 71 Wacht u voor de Regeringh, ‘t welk alsoo geseidt is, omdat eertydts
3n als noch in eenige plaetsen de Magistraet
loor ‘t loten van witte en swarte boonen,verkoren worden.”
Zou de oorsprong van bovengenoemd
jpreekwoord ook hier gezocht moeten worlen ?
J. IXOUXAN.
Handschrift als toetssteen va@ het karakter
(IV. bl. 384, Vr. 342; vgl. V. bl. 150; Bijbl.
1855, bl. lxxxviii; VIL bl. 172, 235,333i
VID. bl. 38 en 107). Uit The Eoonomist van
11 December 1858, schrijf ik de volgende ad?
vertentie uit.
IjKnow Thyself-The secret art of discovering the true character of individuals from
the peculiarities of thair handwritings
has
longbeenpractisedby MARIECQUPELLEW~~~
astonishing success.
Her startling delineati,
ens are both full and detailed, differing from
anything hitherto attempted. All persons
wishing to jpknow themselves” or any friend
in whom the are intereated, must send a
specimen of tKeir writing, stating sex and
age, inclosing thirteen penny stamps to Miss
COUPE+LE , 69 Castle 8treet , -0xf ord @reet, -

137
Londen ad they wil1 receive in a few days a
minute detail of the mental and mora1 qualities, talents, tastes, affections, virtues, etc. of
the writer, with many ether things hitherto
nnsuspected.” 1 am pleased with the accurate description you have given of myself Miss
p--y.
JOSES.
Verboom, Spaansch Ingenieur (V. bl. 100,
Vr. DXIX ; vgl. VL bl. 49). In het Suite du
Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, t. V. leest
men p. 22, dat QEORGE PROSPER, Markies
VAN
VERBOOY, Kapitein-Generaal van de legers des Konings van Spanje, en Gouverneur
van de Citadel van Barcelona, gestorven in
1744, het plan van die Citadel ontworpen
en er veel toe biJgebragt heeft om haar in
den staat te brengen, waarin zij zich thans
bevindt. In 1718 werd hij, toen IngenieurGeneraal zijnde, tot Gouverneur van die
sterkte aangesteld. Hij was in 1697 gehuwd
met eene dochter van JAN BALTHAZAR DE
VISSCHER, eersten Baron van Celles, 7 1694,
en van KATHARIXA
TIGNIES,? 1690.

?dARGARETIiAVANGOT-

Een geslacht VERBOOX, met LORHOWT en
vermaagschapt, was te Rotterdam bekend. Zie BALEX, bl. 1030,1033.
- DINQMAN EWNOUT~ VERB~~&~ NIKOLAASZ., gest.
1603, zat te Zierikzee in de regering, was in
1561 gehuwd met ARNOLDINA HALLINCG,~
1630, POUWELS dochterbij NARGRIETEOEX,
en verwekte bij haar o. a. eene dochter, LIVINA, geb. 1563, i 1636, die de vrouw werd
van KOR‘TELIS DE VRIESWILLEMSZ., Burgemeester, Schepen, enz. van Dordrecht en
Muntmeester van Holland, 7 1603. Zie BALEX, bl. 1076. SMALLEGANGE noemt YERBOON een voortreffelijk geslacht in Zeeland.
MO .
PIJLL

Namen van ATruiden, Insekten, enz. (V. bl.
158, Vr. 120; vgl. VI. bl. 113; VIL bl. 148,
203, 333; 1X. bl. 73). Meermalen te Borculo
aanwezig, en bekend met het dialect aldaar,
heb ik nooit gehoord, dat iemenschoer een’
bijenzwerm zou beteekenen,
maar wel eed bijenstal. Horzels noemt men daar honten, de o
uitgesproken als in kolde (koorts) ; in de Over
Betuwe, dansn. - Welligt kunnen de volgende het lijstje van D. te D. aanvullen.
Froesselen , worstelen.
Bos, bij SWAVISG z. nw. een deuvik, tap
in een ton. Wordt ook als bgvoeg. naamw.
gebruikt: b. v. Mien beurs is bos = ledig. Hì
hef mi bos e’speuld. De o uitgesproken als in
PS.

Brugge voor boterham, ook wel smakke.
Piel-ende voor eend.
Jeuzeworst voor zure worst ; en andere.
J. C. K.

PLIX.

-

Oude maten en gewigten (VL bl. 336, Vr.
538 ; vgl. V.H. bl. 344 ; VIII. bl. 10,330 ; nr.
bl. 8 en 108). Notabilia ex lib. Senodochii St.
Spiritus et aliis van roeden en morgen landea
tot diverscher maten en naeman.
11 duym = een voet in Mastsbroek,
16 voeten = een roede.
100 roeden = een hondt landts.
600 roeden zeenmorgen.
Een hove landes = 16 margen.
Een schacht daer men wegen eìi wetereringen mede metet, is 19 voet in Mastebroek.
Een schaer is twee hondt ende maeken 3
schaere een morgen landts.
3 Greese landte maeken een margen landts
int lant van Celre.
1 Geldersche margen = iiij hont knts int
Sticht.
ix voeder velt I eenmargen.
Drie koeganck = een margen.
Een ghee landes is een swat ofte seyssenslach van acht voet.
iiij gheen landts maeken een mannomat ofte een dachmaet landes.
vj gheen maeken een morgen landts te
Vollenhoe.
Een dachmaet landts = een mannemat t
Vollenhoe e6 inde Cuynder eñ elck is van iiij
roeden.
Een olt soliuytten stal inde &ynder is
drie dachmaet.
Een nieuwe schuyttenstall is twee dachmaet.
D.mannemat = een morgen.
V’J garden maecken thyn dachmaet.
Een strenck is breet xiiij voet.
Een acker is breet xxvi$ voet.
Een acker in Drenthen is breet xxiiij’ voet.
vj hondt landes = een margen landts.
100 roeden lanck ende eene breet maekt
een hondt.
Ergo 100 lanck eii sesse breet maeken een
margen.
100 roeden lanck eiî 3 breet = ‘/z margen.
50 roeden lanck eñ 12 breet = 1 margen,
enz.
Een Camper copp botter is xiiij pont,
Een Vollenhoofsche
kop botter is thyn
pont.
xvj Vollenhoofsche toppen bint ‘le vath.
Een Swolsch vierendeel is xiiQ pont.
xx Swolsche vierendeelen maecken een
groff vath botter.
xxij Vollenhoofsche toppen maeken een
Hamburger tonne.
Een cluytte botter is ij Iit iiij loet.
Een Camper cluytte is iij pont.
Een emmer botter is 4 Swolsch vierendeels
ijder vierendeel xiiij pont. Dat vierendeel
zwaere is lvj pont.
Vijg gemene treden maecken een roede.
Drie mudden haever lants maecken een
18
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margen in Gelderlant ende ij mudd; ;ge4. Dito op den dood van Mevr. HILLEGOYlants maecken een niargen.
.
.
DA CRANENDONCK, gelm3liB Van A.VANDER
STEL, 1708.
Buitengewone vruchtbaarheid (VIL bl. 232,
5. Opdendoodvan GERBRANDSCHAGHEN,
Vr. 301; vgl, bl. 317,370; VILT. bl. 20, 168; 1692.
XL bl. 9 en 74). Onder de voorbeelden van
6. Op het overlijden van CORNELIS SPEELbuitengewoua Vruchtbaarheid, mag ook het MAN, 1684.
navolgende gerekend worden, wat wij uit
7. In 1768 is een penning geslagen ter geeen onzer dagbladen voor den Nuvorscher dachtenis der 25jarige huwelijksvereeniging
hier overnemen. I)e Morning Chronicle deelt YaR PET.ALB.V.D.PARRA en ADRIANA JOHANZIA BAKE, geschied 11 Junij 1743.
mede, dat de vrouw van een’ timmermansDeze gedenkpenning is in hetKonink1. ICaknecht dezer dagen is bevallen van tweelingen (Febr. 1859), nadat zij in Maart 1857 binet aanwezig, waar tevens een andere op
van drie, in September 1855 van twee, in P. A. VAN DE PARRA zich bevindt; ik weet
Mei 1854 van Bén, in October 1852 van twee, echter niet waartoe die geslagen zij.
en in 1851 en 1849 telkens van Bén kind beD. te D.
vallen was, zoodat zij, na negen jaren geSoebatten (VilI. b=, Vr. 57 ; vgl. bl. 147,
trouwd te zijn, twaalf kinderen had ter wereld gebragt. Hierbij wordt tevens een niet 210en871). In eene der afleveringen van den
van den vorigen jaargang, vinden
minder merkwaardig voorbeeld van dien aard Navorscher
aangehaald, namelijk dat van zekere MARIA wij verschillende afleidingen van dit woord,
ANNA ELLEN, de vrouw van een’ armen wever
welke ons toeschijnen de waarschijnlijkheid
te NeulercheZfieZd,die in elf bevallingen 32 kin- niet voor zich hebben. Wij houden het er
deren, namelijk 26 zoons en 6 dochters, het voor, dat dit woord, even als onderscheidene
leven schonk, die zy allen zelve gezoogd heeft, andere in het dagelijksch leven, uit Oosten waarvan er nog 28 in leven zijn. De laat- Indië is overgekomen. In het Maleisch en
ste maal beviel zij van drielingen, waarvan in het Javaansch is zeer gebruikelijk het
er twee levenloos geboren zijn. Opmerkelijk (eigenlijke Arabische) woord sobat of soebat,
vriend, hetwelk, inzonderheid in brieven, zeer
is het, dat haar echtgenoot een tweelingsbroeder heeft, en dat zij zelve het aanzijn is dikwijls gebezigd wordt, vooral tegen persoverschuldigd aan eene bevalling van vier nen, die men voor zich wil innemen, wier
kinderen. De moeder dezer vrouw, die 38 gunst men tracht te verwerven. Iemand soekinderen ter wereld heeft gebragt , overleed batten is dus misschien niets anders dan ieop het oogenblik dat zij van tweelingen be- mand soebat noeme?2 , hem vleijen om iets geviel. Het grootste aantal in eene bevalling daan te krijgen.
XP.
geboren kinderen, schijnt te z;jn geweest 6,
zijnde. allen doodgeboren zoons, en wel van
Petten (VIII. bl. 66, Vr. 78; vgl. bl. 174).
eene vrouw, die de tweede maal gehuwd was De oudsten onder het thans levende geslacht
en in het geheel van 44 kinderen bevallen is. herinneren zich nog zeer goed den tijd, toen
nog geene petten, maar
Uit haar eerste huwelijk zin in 27 jaren 27 ook in Noord-Hollulld
jongens en 3 meisjes geboren, waarbij zich alleen hoeden of steken gedragen werden. De
de omstandigheid voordoet, dat zij de eerste eerste petten waren van leder.
LAlllED.
maal van 3, de tweede maal van 5 en de derde maal van 6 kinderen beviel. Te ìlloskou
Jozef Gramaije (VIII. bl. 97, Vr. 98; vgl.
bestaat nog het voorbeeld van eene moeder,
die, na 27 maal in het kraambed te hebben bl. 211,371; 1X. bl. 43,75 en 117). Bij GAgelegen, van 69 kinderen, en daaronder 4 CHARD, Archives de l’dncicnme chambre des
maal van 4, 7 maal van 3 en 16 maal van 2 comptes ci Lille (Brux. 1841)) komt op bl. 352
de ;Yolgende post voor:
kinderen bevallen was. Zie Nieuwe Idotterd.
A Sire JEAN-BAPTISTE GRAMAYE, prévôt
Courant, No. 59 van 28 Febr. jl.
d’ Arnhem doyen de Lelhze, pour soixante-dixD. BUDDINGH'.
sept jonrs de vacations faites en 1617, en
Gedenkpenningen voor Nederl. Indië (VII. Frise, Hollande et Allerragne , pour en apporbl. 331, Vr. 383; vgl. VIII. bl. 54 en 77). In ter des ossements et reliques des glorieuxsaints
..ELSEVIER.
VALE~IJIS
Oud en Mieuw Oost-Indiën ko- etc. 1948 Livres.
men de afbeeldingen der volgende gedenkBelabberd (VIII. bl. 131, Vr. 151; vgl. bl.
penningen voor:
1. Een gouden penning op de trouw van 301; 1X. bl. 10). Het woord Palabber wordt
wel op de kust van Guinea gebruikt om eene
Amboina, 1 6 6 7 .
2. OphetoverlijdenvanJ.c.~~~~T~,
1705. raadsvergadering aan te duiden, die, in reis3. Een gedenkpenning op den dood van beschrijvingen over Afrika, in de XVIIde
en XVIIIde eeuw geschreven, meermalen,
NICOLAESSCHAGHEN, 1696.
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voorkomt onder den naam van Palaver, en
het zal dus door de negers op de kust ook wel
gebruikt worden om eenen twist of sttijd aan
te duiden, daar eene raadsvergadering doorgaans het voordragen van strijdige gevoelensmedebrengt. Maar het is geen woord dat
daar oorspronkelijk te huis behoort; het is er
door de Portugezen of door de Spabjaarden ,
maar waarschijnlijk door de eerstgenoemden,
ingevoerd en vindt vermoedelijk zijnen wortel in het Spaanschepnlabra.
Dat ons belabberd van het in AIrik@ verbasterde woord
palabber herkomstig zou zijn, is mijns erachtens niet onwaarschijnlijk.
V. D. S.
Ds. Louron (VITI. bl. 134, Vr. 172; vgl.
bl. 233; 1X. bl. 76). De weduwe van Doctor
LOURON was eene dochter van Mr. HENDRIK
SCHIM, Oud-Schepen der stad Leiden, en
is, ruim 20 jaren geleden, hertrouwd met den
LUitenant

ter

Zee

A.

LEHMANDE LEHNSFELD,

zich toen met ter woon vestigende te Haarlem
met haar in vorig huwelijk verwekt kind,genaamd HENDRXYA ~ou~oN,wonendete&nsterdiwn.

MONTANUS.

Daniel Castellànus (VIII. bl. 257, Vr. 289 ;
1X. bl. 83). DANIEL CASTELLANUS was
denkelijk te CantelOurg , in Engeland, geboren, ten minste zijn broeder~~~~~~~us was er
in 1586 geboren.
In 1602 heeft hij eenigen tijd den dienst in
de Hollandsche kerk te Zeiden waargenomen; doch was in 1603 als Waalsch predikant te Leiden benoemd, zoo als doorzijn
huwelijk aldus bevestigd wordt:
11lAprill603.
DAWELCASTELLANUS, Dienaer des Woorts van de fransche gemeente
alhier, vergeseldmet GERARDVAILLANT
zijn
bekende en BARBERA ROBBE zijnnich;met
SARA TRELCAT, jd. van Brussel, verg.mei
JACOMIJNTJE ~~~~~haermoederen
Mr.~uvgl.

c~s~~~fi~~~~~~haerbroeder."

Op den 1 lden Augustus 1611 vereerde de
Leidsche regering hem metf75,- uit hoofde hij haar opdroeg een boek, genaamd : De
Peys van Roomen, met de afradinge ván het
Pausdom, ziJnde dus hetzelfde werk dat in de
Bibliotheek van Pamjletten en Traktaten vermeld is.
Alseenebijzonderheid
zijhiervermeld,dal
~~~~FRANCISCUSGOMARCS~~AU~~~~W 1607

belast waren, om voor de Engelsche gemeen.
te te prediken. (Zie mijn opstel over de eerstt
vestiging der Engelsche gemeente te Leyden ih
1607, in de Kronzj’k van het Hist. Genootschap
..ELSEVIER.
te Utrecht, 1850, bl. 98.)
Le pays de Cocagne (VIII. bl. 292, Vr. 347

vgl, IX.bl. 23). De aanteekeningvan~~~~.
BETTE op BOILEAU, Sat. VL vs. 119 (uitg

Amst. 1772,I. p. 122), geef?,,
de verklaring van FURETIERE (vgl.

ran -SAINT-MARC,

jehalve

toven,bl.%3),noghetvolgende:

,,En Italie, sur la route de Rome aLorett8,
1 y 8, dit-on, une petit0 contrée, qu’on nomneCucugna,dontlasituationestt&s-agrda)le et le terroir trbs-fertile , mais sur-tout les
lenrdes y sont excellentesetabon maroh6.

Qe seroit-ce point le Pab de Cocagnef
,,Mr. DE LA I~NN~YE..... est persuadd, que
lette façon de parler vient au fameux mERLII
:OCAYE,

qui,tout au commencement de sa

)remi&re MacaronBe , apres avoir invoqu6
Togna, Pedrala, Mufelina et autres Muses
mrlesques, shit les Montagnes oti elles
labitent, comme un sdjour de sausses, de poages, do brouets, de ragofite, de restaurans;
do l’on voit coulerdes fleuves devin,etdes
ruisseaux de lait. 11 y a bien de l’apparence,
lu’un tel païs & tir8 sen nom de celui de sen
[nventeur, et que de COCAYO on aura fait Co:agna. Cette façon de parler n’est pas anzienne dans notre Langue: on ne la trouve ni
sans ~~~~~~Is,niclansrd~~0~,nim6rnedans
REGNIER. Elle s’est établie un peu tarden
France, parce que MERLINCOCAYE,~~~~~~
jargon n'estpasfortaisé $entendre,yatrou~6 peu de lecteurs; et que la traduction,

qu’on en a faite en prose Françoise, n’a BtB
imprimtSe qu’en 1606. Enfin, le savant Mr.
RUET..... croit, que Cocagne vient de Gogaille:
Pats de Gogaille et par corruption Pais de
Cocaigne. Selon lui, Gogaitle vientde Gogue,
qui est une esp&ce de Saupiquet ou de Farce.
Quoi qu’il en soit, cette divers% d’opinions
sur le mot de Cocagne sert du moins a faire
voir que l’on n’en sait pas la vdritable origine.
M~AGE n’en à rien dit.”
AMAR noemt in zijne uitgave van BOILEAU
(Par. 1821,I. p. 127) de afleiding van DE LA
MONBOYE ,tla
plus vraisemblable des opinions
avancées & ce sujet,” en juicht haar, na de
korte vermelding, aldus toe: nVoil&, sans
doute, une Etymologie bien digne de l'acception reçue dumotcocagne?
Van bovengenoemdenMEkLINUS

COCAJUS

(THEOPH. FOLE~GUS) verscheen in 1521 te
Tusculum (Frascati) een werk, getiteld: Opus
Nacaronicorum
, waarin de Descr@tio patriae
Casei (zie vorigen Jaargang, bl. 3J9b) te vinden is.
Bt.
Het Huis te Hatert of de Hatertsche Toren
(VIII. bl. 321, Vr. 368; vgl. 1X. bl. 55 en
119). ANTHONIA ROEROI, dochter van ADBIAANROEROaien

VanX4RIAVANGAMEREN,en

kleindochtervan EORNELISROERO~I~~&IARIA

SIJBERTSdr. VAN DEN HATERT,trouwde
LENARDvANDENHATERT
SIJBERTSZ., Schepen

1607, 1608, Tresorier, enz. in Dordrecht, die
bij haarverwekte SYBERT~~ADRIAAN,~~~~~~
ongetrouwd overleden, en GERRTRUIJD YAH
18 *
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DEN HATERT, WX’St getrouwd met WOUTER
DE BOEFKENsOfBOUFKENS
MARTENSZ., Acht
en veertig in Dordrecht, daarna met GILLIS
VAN DER HULK JANSZ. De kinderen, uit beide
huwelijken verwekt, trouwden aan BLOK te
Geertruidenberg; DE MOOR te Hoorn; VAN DE
GRAAFF en FRANKEN te Dordrecht. Zie BALEN, Beschrijv.
van Dordrecht, bl. 1206, 1211,

1212.
Het is bekend, dat het kind, dat in den
grooten watervloed van 1421, in eene wieg
kwam aandrijven, de vrouw werd van JAKOB ROEROM. Zijwaren de ouders van HORNELIS ROEROM, die bij MARIA VAN DENHATERT VOOTSZ., naliet ADRIAAN ROEROX,die
de vader was van ANTHONIA, getrouwd met
LEXARDVANDENHATERT SIJBERTSZ. -Dat
ROEROM en POT hetzelfde geslacht was, komt
mij niet onwaarschijnlijk voor. Beide waren
te Dordrecht bekend, en voerden eenerlei waMO.
pen (“Ia
S. (H?) van Diest (VIII. bl. 325, Vr. 403 ;
vgl.IX.bl.84en121).
H ENDRIKVANDIEST,
Theol. Doctor, geb. te Altena, was eerst predikant te Emmerik, vervolgens Hoogl. in de
Godgeleerdheid en de Hebreeuwsche taal te
Harderwijk, en later te Deventer, waar hij
den 17den Junij 1673, op 78jarigen leeftijd
overleed. Zie VON STENEN, Westph.
Gesch.,
III. Th. XX Sttick, S. 1185, die t. z. p. onderscheidene leden der familie VAX DIEYT opnoemt, als:
JOHAN VAN DIEST, Raad en Vice-Kanselier
te Kleef, vader van
FREDERIK WILLEM VAN DIEST, Schepen te
(*) PIETER POT of Pow, Ridder, HW van Bauiershem, Cvntebroeck en Pluysegem, udie ter Goude, ZOC
als men verteld, op een doorvarend schip van eenen kinderloosen handelaar in eenen yseren pot, die hem het wapenteken, en toenaam, zoo men zei& naderhand gaf, ten
vondeling gelegd, of geworpen” is (Zie WALVIB, Bedw.
oan der Goude, dl. 1. bl. 198), doch, door LE CARPENTIER , gezegd wordt af te stammen van het geslacht van
WII,I,EP
POT, Ridder, Luitenant van den BorgtuoogC
van L)oucsy in 1309, was de stichter van de Abtdij van
St. Salvator te Antwerpen, en deed r@ke geschenken
aan hel f%. Geesthuis ter Goude. Hij stierf in 1447, en
verwekte bij MABIATERBEBROOTB,~~~~~,
ondermee,
anderekinderen, JAN POT (bij MARIA DEKONKNK,~rou.
we van Kouwesteyn,
vader van JAROB, Heer van Hoo.
gherheyden, die met JAN VAN SCRAGEN,
in den slag vao
Montlehery
, 16 Julij 1465, door den Grave van Charo.
Zais, Ridder geslagen werd) en JAKOB POT, Ridder:
Baljow van Zuid-Holland in 1459, Schout van Dordreclrt in 14’77 (in welk jaar hij, bU het bemagtigen del
stad door de Hoeksehen, de wijk nam naar Antwerpen.
en aldaar, volgens BALEN, bl. 236,in 1479 stierf) er
Ammanvan
Antwerpen in 1479. Zie Hist. de Cambray.

part. 111. p. 902,903; ThMre Sucr~de Brab., t. 11
part. 1. p. 108; Nobil. des P. B., 1;. 1. p. 8; GOUT.
delijstenvanBalju.
wen, Schouten, en in de Staml. van HIBPEN ; Troph. de
Brab., t. 11. p. 480. - De geslachtlijst van POT vindi
men bij BANDESUB, in Brab. Sacra, ‘s Hage 1121, t. 1,
HOEVEX, BEVERWIJCK,BALEN,~R

uleef, Geheimraad, Vice-Kanselier, Gezant
bij de Algem. Staten en Proost te Utrecht
.695.
JOHANGEORQEVANDIEST gafin drukuit,
Disp. Inauguralem de foro competenti.
SANUEL
VAN DIEST
HENDRIKSZ.,
geb.in
L638, die zich, behalve door zijne Disp. de
ite & pace religiosa Evangelicorum, ook anders
genoegzaam
bekend heeft gemaakt.
MO.
S. (H?) van Diest. De schrijver van de
1 Theologische en Politijeke bedenkingen over den
bedroefden toestand der Yereenigde Nederlanjen, Amst. 1673,12O. heette niet gelik in het
Eiogr. Woordenboek V~~VAN ~~~~~vermeld
~9, 9. H. vAx DIEST, want zijn voornaam was
slechts SAMUEL. Zijn vader heette HENRICK.
Kii is, zoo als uit eene eigenhandige aanteekeoinginzijn~~rnernoria~e pro familia SAMUELIS
DIESTII"

blij kt, te Harderwijk den; Aug.

1631 geboren en overleed, volgens het handschrift van zijn’ zoon HEXRICUS te Deventer,
len 3den Mei 1694, ‘s avonds tusschen 5 en
6 uur, ongeveer 63 jaren oud zijnde. Een
kleinzoon van genoemden SAMUEL heette SAMUEL HEXRICUS. Deze is te Hattemin 1738
geboren en den 20sten Sept. 1822 te Bathmen
~1s Emeritus predikant overleden.
W.A.VANDIEST.
Justinus van Nassau (VIII. bl. 326, Vr.
406 ; vgl. 1X. bl. 84). Het Prinsenhof of Zogement, ~~~J~STINUS VAN NASSAU te LeideR betrok, was gelegen aan de noordzijde van het
Rapenburg, tusschen de Langebrug en de
Breedestraat,opden
hoekderoverwulfdePoldersgracht of Langebrug; daarvan draagt
het huis, tegenwoordig door Prof. STUFFKEN
bewoond, uiterlijk nog eenige kenteekenen.
Eene uitvoerige beschrijving, benevens eene
afbeelding van het Prinsenhof, is te vinden
bij ORLERS, bl. 168. Het Prinsenhof was eertijds het St. Barbaren convent, dat korten
tijd na het beleg is bekwaam gemaakt en getimmerd , nomme de Printen snde groote
Heeren dewelcke ofte hier voor eenen seeckeren tydt woonen, ofte deze staat mochten
comen besichtighen, te logeren ende te herberghen.” (ORLERS, t. a. pl.).
Later woonde hij op de Hooigracht, ten
noorden en dus niet naast het St. Annahofje,
denkelijk in het huis, voorheen door Prof.
BORGER, thans door Prof RIJKE bewoond en
diens eigendom.
MONTANUS.
Vindiciae contra Tyrantaos etc. (VIII. bl.
336, Vr. 412; vgl. 1X. bl. 59). Bij BAYLE,
Dict. Histor. etc. achter het laatste deel,
z i e t m e n Dissertation concernant le tivre
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d’Etìenne Junius Br~us, imprim8 l’an 1579;
zgnde de naam onder welke het genoemde
werk Vindiciae etc. het eerst verscheen, en
wel, naar het schijnt, te Edimburg in 1579;
eaneFraiasche
vertaling verscheen 1581 in 8’.
In eene breedvoerige noot bij BAYLE t. a. p., p.
571, worden de verschillende meeningen over
de eerste en verdere uitgaven van dit boek
vermeld, en L. D. R. zal daar ook een antwoord op zijne vraag vinden. Hij zal tevens
kunnen vernemen, dat behalve LANGUET en
MORXAY, door sommigen HOTTOMANNUS
als
de schrijver wordt genoemd, doch dat het
niet meer in twijfel getrokken kan worden,
ofhetwerkmoetaan HUBERTUSLANGUETUS
worden toegekend. - Nu wenschte ik te
vernemen de plaats, alwaar het exemplaar
van 1579, te Amsterdam voorhanden, is gedrukt of uitgegeven.
V. D. N.

Iman Willem Palek (VIII. bl. 353,Vr. 414;
vgl, 1X. bl. 84). OTTO WILLEM FALCK, geb.
te Zutphen den 9den Augustus 1738, trad na
het overlijden VBJIENGELA APOLONIABERGR,
op nieuw in den echt, uit welk huwelijk mede kinderen zijn geboren. 0.8. OTTO WILLEM
FALCK , Controleur der directe belastingen te
Amsterdam, en in 1830 en volgende jaren,
Majoor-Commandant der mobile kunsterdamsche schutterij.
t.

Geschriften over het Notarisambt vóór 1811

VHI. bl. 355, Vr. 247; vgl. 1X. bl. 87). Bij
le opgegeven schriften zijn nog te voegen: Practiaue des Notarisschans ;seer nut, pro‘igtelick eide noodigh alle &&heyt die.%aer
uillen oefenen in dese konst, enz. Beschreven
goor DIRCKHEYKAIISZVANDERMAST,
Notapis, den derden druck oversien, gecorrigeert en
peel vermeerdert. Tot Delf, bij J. PIETER%
WAELPOT,

1649, kl. 8O. Achter aan volgt :

Woord-Boeck waarin alle de kunstwoorden, enz.
3n een Tafel van alle de kunstwoorden der
Rechtsgeleertheyt van HUGO DE GROOT. Voor

het geheel staat eene fraaije titelplaat, en op
het titelblad ziet men het wapen van Delft,
hebbende boven eene kroon ; ter wederzijde
staat Delfs-Goet, alles in een’ krans van lanrieren.
Het werk van S.VANLEEUWEN,
Nederl.
Praktijk, enz. uitgave Rotterd. 1742, bestaat
in 2 deelen kl. 8”.; de Btjvoegselen zijn naar
HSS., in de boekerij van Mr. P. v. D. SCEELLIYC berustende, nooit te voren gedrukt.
Van het werk van A. LIJBREGHTS, Redenerend Vertoog over ‘t Notaris Ampt, bestaat een
4de druk van 1758, te Amsterdam, bij J. RAYLIIAN, J. ROMAX en anderen, in 4’. formaat.
V. D. N.

Tienstuiverstuk van 1808 (VIH. bl. 355,
Vr. 431; vgl. 1X. bl. 87). De Heer C. G. B.
heeft in de beantwoording der vraag van
H.R. over het hoofd gezien, dat de vraag van
H.R. alleen doelde op de tienstuiverstukken
Pieter Paulus (VIJL bl. 354, Vr. 421; vgl. van 1808 en 1809, afgebeeld bij VERKILDE, pl.
1X. bl. 86). Den 7den Maart 1796 sgaf de 194, NO.5, en NAHUIJS, p1.VH.L No. 59, terwijl
Secretaris VAN DE KASTEELE devergadering die van 1807 niet bedoeld zijn door H. R.,
de weete, dat eene zwaare verkoudheid den als zijnde van geheel anderen stempel en afVoorzitter verhinderde om ter Vergadering gebeeld b$ VERKADE, pl. 193, No. 3, en NADe afwisselende tydingen HUIJS, pl. VI, No. 39.
te verschynen....
van beterschap en verergering van die ongeJ. H. v. G.
steldheid.... liepen uit op de leedmare van
diens dood, den zeventienden der gemelde LenStap vernoegd met rn$ in ‘t booue (VIII. bl.
te maand,” zoo leest men in de noot op bl. 306 355, Vr. 435; vgl. 1X. bl. 87). Een eenigzins
van dl. XXXIV der Vervolgen op WAGENAAR, verschillende tekst van dit versje kwam ons
1805, zonder dat iets daarbij gevoegd is,waar- later ter hand, door toezending van den Heer
op vermeende lergiftiging doelt. Het zou dan A. DUPARC, te Leeuwarden, die tevens bewijst
ook, zoo als rut de tien dagen ongesteldheid dat de muziek gecomponeerd is door den
blijkt, een langzaam werkend vergif moeten Heer S.SAXEI+ITINI.
geweest zijn. In de meeste deelen van het geBESTUURDERS.
noemde Vervolg wordt van PIETEK PAULUS
melding gemaakt. Voorts vindt men in het
Gekieremàerd (VIII. bl. 356, Vr. 436; vgl.
werk van J. YCEELTENA. Staat-. NederZand,
1X. bl. 88). Kieremier is eigenlijk het nog
dl. 11. bl. 172,173, een kort berigt over hem, gebruikte Kierewier (Keereweêr) , de nedermet verwijzing naar CHALMOT, VerzameL van duitsche term voor het thans b$ ons in zwang
Stukken, en almede den 17den Maart (en niet gekomene Arabesque. Men spreekt nog van
den 7den) genoemd als de datum van zijn de deur op een kier, voor keer.
overlijden ; even als in het onderschrift van
J.H.VANLENNEP.
z@r portret, door HODGES (Cutal. MULLER,
[Xier en keer zijnmmden vangeheelverschillenden
No. 4110).
oorsprong. Over het eerste zie men Prof. DE VBIES in
V. D. N.
DE: JAGEBB Archì& dl. Iv. hl. 187~-201.1
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J. J. Schuurman (VIII. bl. 359, Vr. 455;
vgl. 1X. bl. 128). Het portret van dezen behoort tot de zeldzaam voorkomende,cloordien
het, naar mijn vermoeden, voor een of ander
‘boekwerk zal gediend hebben, welligt tot
een van zijne schriften’over Genesis, Daniël
en Joël, bij MOURIK, Naamrol, en ABCOUDE,
Naamlijst, 1745, vermeld, en te Wezel in 1703
in 4O. uitgegeven. Als predikant te Kleej
wordt hij genoemd in 1707, en ook nog in
1734 ; meer is mij van hem niet bekend.
V. D. N.
J. H. Reisìg (VIII. bl. 359, Vr. 456; vgl,
1X. bl. 90). QUIESCE?IDO verhaalt dat, J. H.
XEISIQ In het begin van 1794 te Schoonhoven
is overleden, Is dat jaartal niet eene schrijffout? Hoe toch kwam anders de daarop volgende opmerking te pas, dat REISIG, in de
staatkundige bemoeijingen van 1795 en volgende jaren, een minder levendig deel nam
dan zijn zwager JACOBUS KANTELAAR? Hoe
toch zou de doode man een levendig deel aan
die bemoeijingen hebben kunnen nemen ? De
zóon van J. a. REISIG was de ook door mij
hoog geachte Mr. JOAN?IES REISIG, Procureur
te Amsterdam, in den jare 1836 of1837 overleden. -waar kan men SIEGENBEEKS levensschets van J. KANTELAAR vinden ?
c/*
Jan Janszoon Starter (VIII. bl. 361, Vr.
461; vgl. IX. bl. 91). Ofschoon mij geene
levensb$zonderheden van dezen dichter bekend zijn, meen ik evenwel hun, die in STARTERS
dichtwerken belang stellen, geen’ ondienst te doen door het volgende mede te
deelen :
Het meest bekende dichtwerk, door STARTER
uitgegeven, is zijn Friesche
Lusthof,
waarvan de eerste uitgave, met fraaije platen, verscheen 1) te Amstelredam,
(bij) DIRCK
PIETERSZ. VOSCIJYL,
Boeck-verkooper by ‘t
Bos-huys in den witten Engel, ofte in sijn
Cas onder het Stadthuys, 1621.”
Reeds tijdens dit werk in het licht verscheen vond het, om deszelfs dartelen en
wulpschen inhoud, zeer veel afkeuring, voor.
al was dit het geval bij den zoo verdienstelijken en regtschapen menschenvriend , DIRB
XAFELSZ.CAMPHUYSEx,
die STARTERS minnedichten voor zeer )>dertel en ontuchtig” uitkreet, en aan dit zijn gevoelen openbaarheid
gaf door aan het slot van zijn bekend werk
&tichteZycke Rymen,” STARTER als sprekende
in te voeren; welk curieus dichtstuk uil
zestien coupletten, elk van vier regels, bestaat en tot titel heeft: Klagte van JAN JANSZ,
STARTEX, Gedaen, uEs uyt het Graf, over s&
dertel, en ontuchtig Lied-boeck, en welks viel
eerste coupletten aldus luiden:

1.

Hier leg ick nn in ‘t Graf, die met mijn geyle dicht+sn ,
En fieltsche

liedtjens

ph~g gantsch Nederlant

t’ontstich-

Hier leg ick nn int Graf, der wormen spijs en spel,
En waght den jongsten dag, die mij voor ‘t oordeel stel.
8. Godt wil genadelijck
de zonden mij vergheven,
Die ick en groot en veel, op aerden heb bedreven.
Want soo hij vonnis strijckt na dat ick heb misdaen,
Hoe sal ick eenigsins (*) het helsche vier ontgaen P
3. Foey mij dat ick mijn Pen en wel bespraeckte
reden,
Den Duyvel heb’ geleent tot stijving van qua zeden,
En recht of,niet genoegh verijdelt waer de jeught:
Heb geyle vrijery geleert in plaets van deught.
4. Wat seg ick vrijery I och waer ‘t daer bij gebleven,
En had mijn snoode hant noyt arger iets geschreven !
Maer laes I mijn dertelheyt, dat alder-meest
my druckt,
Heeft nu, tot guyCer$ en ontucht my verruckt.

Bij dit dichtstuk is eene plaat, voorstellenje het inwendige eener kerk, waarin men
3ene graftombe ziel;, waarop men leest:
Hier legd begraven J. J. STARTER. De deksteen der tombe werd door STARTER opgeligt,
tls willende hij uit het graf komen om te weeclagen. Achter de pilaren, die vier in getal
zijn, houden eenige personen schuil, die met
verbazing S T A R T E R S klagen en jammeren
lanhooren.
Al; aanhangsel tot het dichtstuk heeft
:AMPHUYSEX er een Toespraak aan den lezer
$j gevoegd, van den hier volgenden inhoud:
nGoet-gunstige Leeser: dat J A N JANSZ.
ITARTER alleen klaegt over sijn Liedt-boeck,
m geschiet niet, als of daer geen meer en
waeren van gelijcke stoffe (och daer zijnder
~1 veel meer, gelijck hij in dit gedicht selfs te
rennen geeft in de aenspracke tot de Overleyt in het twaelfde ende veertiende veers)
naer hij klaegt over ‘t sijne in ‘t besonder,
lm dat hem dat in ‘t bijsonder meeste aen;aet, ende om dat het selve aldergemeenste
s, ende meest over al gevonden wert, oock
zelfs dick-wils in seer treffelijcke (‘twelck
;e beklagen is) andersins Godt-vruchtige
luysgesinnen. De Liedtjens sen te wijsen,
iaer in dit gedicht voornamelijck op gesien
wort, acht ick ende onnoodig, dewijl sij veel
en niet dan te veel bekent sijn , en onbehoor-

lijck, dewijl sy al te schandelijk sijn.”
WITSEN GEYSBEEK, die, zoo als uit zijn
Biogr. Anthol. en Crit. Woordenboek blijkt,
niet onder de femelaars is te tellen, zwijgt
over STARTERS verdiensten als dichter en
deelt slechts vijf regels over hem mede, waarin hij zegt dat STARTER Ijverscheiden dicht
werken m het licht gaf, doch meest van de

telen en wulpschen inhoud.”
A. D. S.
Jan Janszoon Starter stond te Amsterdam
inbetrekkingmet JANZOET,P.VANYALSEYBII
andere dichters, doch vertrok van daar naar
Leeuwarden (HOU. Spectat, VI. (1) bl. 96) en
(*) Eenigsins, dat is hier 200 veel als op esniger&
wijze.
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ww in 1621 student in de regten te Franeker.
G. BAUDA~T deelt in zene MemorFën , enz. dl.
11. 13de boek, bl. 117-122, een uitvoerig
dichtstuk van STARTER mede, getiteld: Cu+
perge, waarin hij een Edelman, Doctoor, Pastoer , Politicus en Chr~chsman sprekende invoert; ‘t welk niet gevonden wordt in den
Frieschen Lusthof vac 1634.
J. C. K.
Rebn vaa Jwt. van Nassau (VIII. bl. 361,
Vr. 467; vgl. 1X. bl. 93). De helm, behoord
hebbende tot de graftombe in da Hooglandsche kerk te Leiden, was in de verzameling
van Dr. w. QEEVE , te Delft, en aldaar verkocht in 1814, en nu onlangs wederom verkocht te Rotterdam, door de Heeren J. VAN
BALEN~~ZO~~~, den 20 November 1858, Cat.
bl. 99, No. 27 der Varia.
V. D. N.

ANTWOORDEN.

&rlaar, van Loon, Arkel (1. bl. 250). Eene
geslachtl@t V~~VAN LoO?~,door KIJFHOEK,
uit ABKEL gesproten, vindt men bG GOUTen VAN
geslacht zaten

HOEVEN

LEEUWEN.

Eenigen

uit

dit

te Dordrecht in de regering.
Waar heeft A. & A. gevonden, dat HER-

LAEB Uit LOO% Of ARKEL geSprOteniS?Veel
liever denkik,dat HERLAER
en SCHOTEN &n

geslacht

zijn.

MO .

Franciscus Cornabe (1. bl. 354). In het midden der vorige eeuw was er in onzen dienst
een regiment Walen van~~R~~BÉ,datbjj
de
reductievan 1752met LILLERS~~SBIISSAERT
genoemd wordt in het voor militairen zeker
niet onbelangrijke Project om de troupen van
den Staat te brengen op een meer soliden en min
kostelijken voet dun tegenwoordig. Zie Nederl.
Jaerboeken voor April 1752, bl. 262.
De Generaal-Majoor CORNABÉ komt voor
onder de vier en twintig lijkdragers, twee en
twintig Generaals en twee Schouten-bijNacht, bij de plegtige begrafenis van WILLEM
IV in Febr. 1752 en vervulde denzelfden
post bg de ter aardebestelling der Princesgouvernante in Februarij
1759.
Zijn afsterven wordt in den Nederl. Merczrr2us van April 1762 aldus vermeld.
IjDen 14den Maart overleed seer subiet in
‘9; Hage, de Heer Generaal-Major COR~ABI~ ,
Gouverneur van de WiLlemstad en de Clandert enz."
In zijne plaats werd het bevel over die
vestingen door hunne Hoog Mag., op nominatie van den Hertog van Brunszuzj’k, verleend
aan denBaron J.A.J. DEBIQOT.
+--'Pm

De dans der bloemen (V. bl. 215, Vr. 212).

Wi vinden dezen mimischen dans onder meer
anderen bij ATHEXAEUS , Deipnos. L. XIV.
C. 27 (Ed. SCHWEIGH. t. V. p. 282), kortelijk
aldus beschreven: U*HY 88 xaì napà ~oic i&i>racc
>1 xa)rco+~ äv4 spa. raúrw 8i OpxoVV70 prrà
X&mdc roLaúr4; , py4oúpwx, xaì Aiyovra~*
Hoü pot rà f%Sa ; 9roü pot rà Z;
SOU POL rà xa)ià dha;
Hoü pc rad)i rà f%d’a ; rad’i rà iá ;
rarfi rà xaXà c&va ;”
Zulke lieve, zangerige woorden kunnen
slechts de zacht golvende motus Ionicos eener
bevallige schoone begeleid hebben, al zegt
ons ATHENAEUS~~B~V~~
niets.
Voor diegenen der lezers van den Navorscher, welke met het bovenstaande ,Grieksch
niet teregt kunnen, laat ik h@+@gen , wat
Prof. VA?ILIMBURGBROUWER+&I dezendana
zegt:
l)De bloemendans (anthema) was eene nabootsing van een zeer eenvoudig. maar bevallig o:derwerp , van een meisji; namelijk ,
dat de bloemen zoekt. welke zii verloren
ie,ft , en waarbU men’ dan zong: u r>Waar
zijn mijne rozen, waar mijne viooltjes7” ”
enz.” - Charicles en Euphorion, Hoofdst. 1X.
Aant. l), bl. 357. Schoon aldaar de bron
verzwegen wordt ,iSdezeechtergeeneandere, dan de bovengemelde plaats uit ATHENABEUS.

Dat ook andere volken dergelijke mimische dansen (al was het die der bloemen niet)
gehad hebben, valt geenszins te betwgfelen ,
schoon de Grieken hierin de hoogste volkomenheid
bereikten.
B’.
Wapen van het geslacht Pous (V. bl. 319,
Vr. 348). Ik heb voor mij liggen verschillende lakafdrukken, afkomstig uit de vorige
eeuw, van het wapen van het geslacht POUS,
alle echter zonder schildhouders. Dat van
MATRIAS POUS te Middelburg heeft als helmteekeh een’ half opstijgenden vogel, naar het
schijnt eene zwaan.
CP”-9.
Libertus Fraxinus (TI. bl. 235, Vr. 366).
Mijne aandacht trok hetgeen in & Brievenbus
van 1857 voorkomt overVr. 366, betreffende
den predikant LIBERTUS FRAXI+US,~~~~~~
ik vermeen, dat aan het aldaar te kennen gegeven verlangen niet is voldaan, zoo wil ik als
nog, ofhet welligt kon dienen,dienaangaande
mededeelen, dat uit SOERMAW Kerk. Register
van Zuid-Holland, Haarlem 1702, bl. 109 en
128blijkt,datdezeFRAXIxUSin
1585vanAntwerpen te ‘s Gravenhage kwam als derde predikant , en in 1606 vertrok naar den Briel tij
Zeening , en van den Brie1 vert.rok in 1613. Of
hij ta’s Gravenhage terugkeerde blijkt niet, en
evenmin dat, zoo als de redactie van den Navorscher meende, zie VL bl. 160, hij door den
Brie1 naar elders geleend werd, h!$ kwam al-
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daar in 1606 van ‘sGravenhage geleend, en
vertrok in 1613. Het schijnt alzoo, dat geen
der genoemde passieboekjes hiermede overeenstemde; doch bij SOE~MANS t. a. p. leest
men,dat NICOLAAS DAMMIUB
in 1606 te’s Gravenhage kwam,van den Biel geleend,en in 1607
naar Goeree vertrok; waarschijnlijk heeft er
eene verwisseling plaats gehad, en is, na het
vertrek van den laatstgenoemde in 1607, deze
door MDNBIQus
ROSEUS, ULEY. fil. vervangen.
V. D. N.
Weesje (VL bl. 327, Vr. 503). Te vergeefs
heb, ik over de afleiding van dit woord de mij
ten dienste staande taalkundige woordenboeken geraadpleegd. Ik wil echter trachten
het xà% &vaprv te verklaren en daartoe den
weg inslaan, mij door het eerste gedeelte der
Vraag zelve aangewezen.
Het komt mii. namelijk. niet onwaarschiinT
fik voor, dat wij in pFie+‘e en weesje (het
eene van Fransche . het andere van Duitsche
afkomst) twee oorspronkelijk gelijkbeteekenende woorden bezitten. Judicent periti.
KILIAEN : 1) yrieel: Stibadium, torus, scena,
umbraculum, frondea casa. Gal. Préau.” (*)
De uitgang cel pleit voor KII,IAENS juiste afleiding van préaq: denken wij slechts aan
chapiteau, kapiteel, naapuel*eau,
makreel, plateau, plateel = schotel, e. a. - Gelijk nu
prieel oorspronkelijk beteekende: weide, weldra ingekrompen tot >,een groen plekje
gronds, en voorts bijzonder een groen plekje,
dat door loofwerk overschaduwd wordt, een
lusthuisje, dat uit lommerrijk geboomte zamengesteld is ,” (t) of een plekje, waar men
vertrouwelijk kon zitten kouten (o), en hetwelk men vervolgens voor dat doel ook afsloot en overdekte; zoo is weesje het Hoogd.
Kiese. KIIJAEN:

n ~i~r$,

mifr$e.

Xax. S i -

oamb. Pratum: dicitur aliis miefen,” [zie op
dit waord). TEX KATE, Aenl. 11. bl. 502:
o Wisse, wisch , wische. Hoogd. mirt , praturn.”
Uit dezen ouderen vorm wise is reeds vroeg
wese met zachtlange e ontstaan ? en ZQQ vervolgens ons wees weesje, welke zachtlange e
wederom in het Nieuw-Hoogd., gelijk in vele
andere woorden tot ie is overgegaan. Men
herkent dit wise, wese nog in eenige Hoogen Nederduitsche plaatsnamen, die wij ver(*) Men schreef oudtijds ookpraieel (b. v. KAREL de
Groots en zijne XII Puire, 11. vs. 1552); of prayeel
(ald. vs.2011en 20144, ook@oyeel (V.VELTEEX, Sp.
gist. B. 111. C. XxX1. vs. 13). Het thans nog gebruikelijke prieel is reeds van ouden datum; zie het aangehaald in Dr. JONCKBLOETB rSpecimen, p. 109a.
(+) WEILAND in vooe.
(8) BILDEXDIJK, Geslachtt. invooe, denktaan het
Eng. toptq, bidden (1). TUINMAN schijnt in zijnen Fakhel, o.h. VV.,EILIAENS afleiding van préau nietgoedte
keuren ; althans hij wijst op ‘t Lat. pergula, hetwelk twee
woordenverder bij &musa,v.prieeZkenl
gevondenwordt.

trouwen, dat den nadenkenden lezer gemakkeli$k voorden geest zullen komen, gelijk wij
(indien het bovenstaande door deskundigen
beaamd wordt) niet twijfelen, of de Heer 11.
~~~~~~~~'zalzijnein Dr. A,DEJAGERS.&chief, dl. DI. bl. 52, gedane vraag: Y, Wesel,
wesele =r wese-b : maar wat is wese?” thans
beantwoord achten (*).
Ten opzigte van het hierbehandelde woord
weesje vragen wij nu ten slotte: Kan de wese
niet even goed tot y)een groen plekje gronds”
geworden, - niet even goed met loofwerk
overdekt en tot een berceau ingerigt zijn, ak
Bt.
het wrieel?
‘[Ook Q. 7. 8008 verwijst ons naar het hoogd. wie.&.
Wii nemen echter de vrijheid onze geachte medewerkers
hetvolgende in bedenking te geven. van wisch kan weesie geen verkleinwoord zijn. Wiesen is hooeduitsche vorm.
Ín”onse taal moet het Gese geweest aijn: soo als uit hek
oudhoogd. wisa (met korte r) blqkt. Uit wese evenwel
komt behalvein eenige plaatsnamen niet voor ; waarschijn
lijk is het dus reeds sedert verscheidene eeuwen niet meer
in gebruik. Het woord weesje daarentegen, dat noch RI,
LIAEN, noch TEN KATE kennen, is vermoedelijk eerst in
de vorige eeuw ontstaan. Is dit zoo, dan is er tegen de afleiding van wese nog al bezwaar, terwgl daarentegen de
door C. &A.voorgeatelde
ons zeer aannemelijk voorkomt.]

Veeziekte (VIL bl. 169, Vr. 231). Het bedoelde middel zal waarschijnlijk wel het volgende zijn. In de NedepZ. Jaerboeken voor
Febr. 1749, bl. 89, leest men : r]Door hun Ed.
Mag. de HH. van de rekening van Gslderlad
was, het volgende Recept, waardoor eene menigte van zieke Beesten, ja zoovelen uEs zulke
gebruikt hebben hersteld zyn geworden, publiek
gemaakt.
1. In ‘t algemeen moet alle naeukeurigheit en voorzorge in acht genomeu worden,
zoowel als aen zieke menschen.
11. In ‘t byzonder moeten waergenomen
!n gebruikt worden, deze navolgende zaken:
l”. Zoo ras de ziekte aen de beesten bespeurd word, moet hun- alle Hooi onthouden
worden, hoe gretig, ja dikwyls by het begin
ler ziekte aldergretigst , zy naer Hooi mogen
zyn, en hun niet anders’gegeven worden als
ijtroo , en’? beste zulk Stroo dat lichtst verteerd,welke
onthoudingen handelwyze, naeukeurig zonder eenig verzuim moet duren, door
le geheele ziekte, tot dat zy wederom al een’
lag 2 à 3 met continuatie, en telkens na het
Stroo voeren, geweerkaeuwd of herkaeuwd
hebben, en dan moet hun noch in ‘t begin
maer een weinig Hooi allengskens toegelangd
worden, als men ziet dat het herkaeuwen wel
:ont&ueert.
2?. Wanneer men de ziekte aan de Beesten
oescheidenlyk zien kan, moet ieder Beest
worden ingegeven, een half Loot beste Rhabarber, omtrent een half kwartier-uurs geTw.j
1 we ten niet, of anderen dit reeds gedaan hebben. - Vgl. ook Irerhandeling
over het Westland? bl.
2Q5 ( Wwen-harst).

kookt in een kleine kop vol water, als hef
afgegoten en wederom laeuw geworden is i
. ZOO dat dan dezevocht wordt ingegeven, en
de stoffe wordt weggedaen ; welk ingeven van
dezeahabarber-Vocht meest dagelyks of ook
wel daegs tteemael , als de ziekte hart aenzet, moet geschieden, byzonder ook als zy
sterk aan deDongeloop
zyn, zelfs tot zoo lang
dat zy al wederom een dag $S twee hebben begonnen te herkaeuwen.
3O. Doch na den eersten dag ti 2 van de
ziekte, dient in laets van eens Rhabarber ,
of ook beneffens b!len een weinig na dezelve,
ieder Beest een kleine kop vol raeuwe Raapolie ingegeven te worden, een weinig laeuw
gemaekt : en vervolgens een dag 2 a 3 na malkacder,of om den anderen dag een kop vol HoBig, Olie en Rooden Wyp, te zamen een weinig gekookt, en dan weder laeuw geworden.
4O. Moet ook de Rugge en het Kruis der
Beesten met warme Karnemelk gewreven
worden, dagelyks of om den dag & 2 naer
den toestand.
5a. Maer onder dit alles, van ‘t begin der
ziekte tot na ‘t einde, het Beest onder een
warm Dekkleed, om cje vier beenen en om het
1 gebonden, gehouden worden, en alle koude, zoo veel mogelyk is ( afgeweerd worden.
6O. Oqder, en zelfs by het einde der ziekto,
moet ook ‘t Beest geen Brood gegeven worden, d8 zynde te zwaer, magr wel een wortel
& twee tot verversching,
en zomtyds een weinig Wyn-Azyn om de snuit gewreven.
Dit zyn de MXdelen bp ons gebruikt, waer
op tot hiertoe een gelukkige genezinge gevolgt is, zonder dooden gehad te hebben.
Het Hooi word onthouden, omdat ‘t zelve
zonder herkaeuwen niet vertesra, qn dan
kwade gevolgen heeft.
De Rhabarber word gegeven tot z$vering,
en om natuurlyk te dwn dgngen; gelyk ook
tegen de @ge loop.
De Olie word gegeven om af te zet@, en
met minder beschadiging van d?Ingewanden en Darmen te doen ontlasten.
De Honig, Olie enWyn, gekookt, ?pde tot
een zachte zuivering, afqving , uitzetting
en lossing, byzondpr
van t dikwyls opgestopt Water, waervan het effect by ondervinding gezien is.
Alle welke dinggn het toedekken te meer
noodzakelyk maken.
Het Wryven van de Rqg is, tegen h@ gendebloed, enz.”
?---v
De koebrug (VIIIbi, 293, vr. 363). Ofschoon een leek in het vak der marine, waag
ik het de aandacht van ~1x1 te vestigen op
Petgeen wINScHoTmi8 Zeemàn zegt, dat aan
boord een koebug beteekent een ondiep verdek, daar iets onder verborgen wordt, en dat
qen verdek een verw@fsel
is, daar men over
Pl. 1x.

loopt. Het woord brug laat zich dus goed begrijpen ; doch met koe, waaraan WINBCROOTEN
het denkbeeld hecht van log of traag (de koe
inwachten, voor een schip inwachten dat traag
zeilt, is gebruikelUk)
weet ik geen raad, tenzij die brug of dat verdek soms tot andere einden wordt gebruikt.
V, D. N.
Engeland zìgtbaar van de Hollandede
kuet
(VIII. bl. 321, Vr. 369). STBABO, die ten
tijde van Keizer AUQUSTUS leefde, vermeldt,
dat men van den mond des Rdns het voorgebergte of den oostelijken hoek van Engeland
beschouwen kon De situ fitis, Lib. IV. p.
193). Evenwel S C k ijnt men bie!
denken aan het eiland Bràtt
zee tusschen Holland en
welk eiland de toren van CA,
werd, en dat van het vaste land door het w+
ter was afgescheiden, omtrent 300 roeden van
den toren der kerk te Katwijk aan Fee.
WOXTANUS,

J. Lansperg (WIL bl. 325, Vr. 396). Jo,
van Laadsberg in Beijeren,
Karthuizer monnik, werd prior in een klooster bij Gulik, heeft zich zeer beijverd de Lntheransn gn Gereformeerden afbreuk ta doen,
en eene menigte van schrift+n in het licht gegev,en; hij stierfin 1539 te Keulen. l!Q wordt
veymeld door $öCRER, Algem. Gelehrt. Letiwn,
die WWM over hem verx$st naar POSSEVIUS
Apparatus Racer, en PETREJDB, Bibl. Carthus.
Indien deze de schrijver van het Enchiridioti
is, heeft hij zeker niets gemeen met de Remonstrantsche LANDSBEBGENShier te lande.
V. D. N.
JUS~US LANSPERG,

L’Abbé Pvon (VIII. bl. 325, Vr. 400). Deze
abt werd gebpren in Norviandië, was een
weinig beteekenend
letterkundige, en is door
DIDEROT
en D'ALEMBERT
gebruikt voorde
redactie van de Er.q&opedìe. Behalve eenige
artikelen in dat werk, heeft hg onderscheidene geschriften geschreven, waaronder LettreaBous8eazs, Amst. 1763,denkelijkgeschreven op het verlangen van den &rts-Bisschop
van Parija, ter beantwoording van den brief
door RO~JSSEAU

aan dezen

gerigt. D'YVON

eindigde met, bij den titel vaá geschiedsch+
ver van den Graaf van Artois, een kanomkaat te Coutances te erlangen, alwaar hij omstreeks 1790 is overleden. Zie Biogr. TJplvmselle, Brux. 1847.
V. D. N.
Baron van 3lerodeF& bl. 326, Vr. 405).
VAN MERODE(~~~~~~~HENDRI&,
Heer
van Petershem, enz. t 1554, en van aR.mçonE
VAN BBEDERODE
, Vrouwe van Riederkerke) ,
Heer van Perweye , Dufel, Geel, Leefdaal,
WesterZoo, Riederkerk,Ysselmonde,
enz.+ 1601,
was tweemaal gehuwd, 1. met MENTIA, Marl+
J+?J
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gravinne

van Beqen op Zoom; 2. (in 1563)
1613,zuster van den Graaf van Culemborg. BU de eerste had hij é&e dochter, MARGARETHA, die
JAN VAN WITTHEY, Heer van Buutershem en
BerseZe, het Markgraafschap van Bergen aanbragt ; bij de tweede onderscheidene kinderen, als FILIPS, t 1627, vader van den eersten
Markies van Westerloo; ASNA, gehuwd 1. met
TEOMASMonalm;8.met
JuSTINUSVANNAS8Au; ODILIA, te Dordrecht gehuwd met THOMAEKNAULLIS Of IcNoLLEs(KNOWLES?) Engelsch Kolonel (*) ; HELENA-HENTIA, gehuwd
~&KAREL VAN RIETWIJK ,uiteenoudHollandsch geslacht gesproten ; JULIANA, gehuwd
met LAMORAAL VANHOORNE ,Burggraafvan
Furnes, enz.‘%ie Troph. de Biab., t. IT. p. 53;
VAN LEEUWEN, Bat. IK, bl. 888,889,1099;
GOUTHOEVEX,bl. 122.
MO .
~0tXAItGAIZE1IIAVANPALLANT,t

Anna van Merode (VIH. bl. 326, Vr. 407)
huwde 1589 THOMAS MORQAN, Engelsch Kolonel, en later JUSTINUS VAN NASSAU, Admiraal van Zeeland en Gouverneur van Breda, die 1631 stierf. Zij overleed den laten
October 1654, oud 72 jaren, de plaats waar
wordt niet vermeld. Zie FEBWERDA, Adelqk
Wapenboek, geslacht WERODE, 12de en 13de
generatie; dezelfde, geslacht AER~SEN, 7de
generatie.
V. D. N.
[Hiermede komt niet overeen wat MO~ANUS on8 mede%&, namelijk dat zij den Ssten October 1633,71 jam oud, te Lsidea gestorven en aldaar in het koor der
Eooglandsche kerk begraven is.]
Uilgavevanhet Poz, Handboexken(VII1.
bl. 355,Vr. 433). Dit boekje is eene vertaling
van dat van yi z. BOXHORX , Conamentariolus
de statu confoed. Prov. Belgii, uitgegeven te
‘eHage 1649, en in 1650, beide in 16O.; zie
FOPPENS, PAQUOT, op het art. Boxhorn, en DE
WIND,
Biblioth. van NederZ. Geschiedschrijvers,
bl. 589 (opgave van B. N.); zie ook De vriend
des vaderlands, dl. IV. No. 3, bl. 261. Dit
nu zoo zgnde, kan onmogelijk de Nederduiteche uitgave van Leiden, 1650, als zoodanig
de derde geweest zijn, doch zal vermoedeld k
het vermelde op het titelblad, als zünde doorgaens verbetert ende vermeerdert, de derde edi.
tic, bf slaan op de andere daarbijgevoegde
stukjes, bf daarmede worden bedoeld, dat di!
boek voor de derde maal wordt uitgegeven,
zonder daarbg van de vertaling er van 16
spreken of die in aanmerking te nemen,
Men weet dat de Staten-Generaal van dien
tijd zeer ontevreden waren over de versohij.
ning van dit boek, waardoor dan ook de latere uitgaven zun gewüzigd geworden. Di1
neemt niet weg dat over de eerste uitgave,
(*)

hi'NA 8% ODIUA, WareU. beiden, VO!@x3 VAP;
~.EEUWEX, heimelijk te Dordrecht getrouwd; de eerste,
iaì 1589, met MoaaAz, de anderq in . . . . . met KXOWLES.

lie zonder naam verscheen, iets geheimcinnigs bestaat. De zesde uitgave, of volgens
het titelblad den Sesten Druck, heeft in mijn
axemplaar het jaartal 1674, zonder plaatsnaam, en eene korte Voorrede aen den Leser.
V. D. N.
Dominospel (VID. bl. 3.58, Vr. 444). Genoegzaam dezelfde vraag komt reeds voor in
den Nav. 1851 of eersten Jaargang, bl. 23,
doch is tot heden, wat de tijd der uitvinding
betreft, onbeantwoord gebleven. Alleen in
IVuv.~s Bgbl. 1853, bl. cxxxix, wordt verwezen naar LE FRAXCQ VAN BERKHEY, Nat.
Rist. van Holland, alwaar deze t. a. p. ze&
ndat ordangs een nieuw spel gebooren is, dat
den naam draagt van het Domineespel.” Het
zoude alzoo in de vorige of in de XVIHde
jeuw in zwang gekomen zijn.
V. D. N.
[Wij nemeD de vrijheid den Heer V. D. N. te doen opnerken, dat deze vraag eene andere is dan die welke 1. bl.
23, gedaan wordt. Daar wordt naar den oorsprong v8n
len naam, dien het spel draagt, hier naar den oorsprong
ran het spel zelve gevraagd.]
Bijvoegelijke naamwoorden van eigennamen
VIII. bl. 359, Vr. 457). Wij hebben op deze
rraag een antwoord ontvangen van V. D. S.
Doch liever dan dit over te schrijven, gelijk
wij zonden moeten doen omdat het met andere antwoorden op édn stuk papier geschreren is, willen wij mededeelen hetgeen JACOB
3RIbW, Gramm. Is. 27 zegt aangaande het
gebruik van kapitale letters als beginletters
ran substantiva. V.D. S. zal daaruit zien
lat zin gevoelen steunt op eene verkeerde
roorstelling
der geschiedenis van het gebruik
ler kapitale letters. IjDie häszlichste entMlung ist ohne zweifel der römischen maiuskel widerfahren,
deren anwendung unter
Ier minuskel nur sein kann , den beginn der
Uze und reihen, dann aber eigennamen
nervorzuheben.
so wird sie allenthalben in
griechischen
oder lateinischen biichern , namentlich auch in deutschen handschriften
der ganzen mittelalters, und noch in den
druckendes
15,zum tbeildes 16jh.gebraucht.
Der majuskel andere ausdehnug einräumen
heiszt die wTürde der sprache verletzen, welche der schrift keinen vorrang gestatten,
sondern völlige neutralität von ihr fordern
därf. wozu sollen substantiva, die in der rede
nicht stärker betont sind als adjectiva und
verba, vor diesen ausgezeichnet werden ?
spuren des misbrauchs zeigen sich bis ins
14 und 13 jh. hinauf bei urkundenschreibern, denen geringere sprachkunde beiwohnte ,als den abschreibern der bücher. im laufe
des 16 jh. dringt jedoch in nnsere drucke
diese schwankendeerweiteruqg
des rechts der
groszen buchstaben : auszer der eigennamen
verlieh man sie erst den appellativen , allmii-

’
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lich stichlichen nnd abstracten, endlich allen
und jeden substantiven. zur zeit des 16 jh.,
als uusre sprache wie nimmer niederlag und
sank, konute sich der unfug fester einnisten,
gleich als müste deutsche rede, innen bereits
urn ihre gedrungenheit gebracht, auch äuswrlich schleppend dargestelt werden. Dabei
gieng jener eigentliche zweck der majuskel
geuz verloren, wei1 es dem überblick nunmehr erschwert statt erleichtert wird, den
begiun der sätze uud die aufgesuchten, den
inhalt lenkendeu nomina propria unter der
menge gleich ausgezeichneter wörter heraus
zu finden. sogar bei heiligen wörtern, die
keinen eigennamen eutbalten, wie gott, herr
kiiuig scheint das hervorheben nur kleiulich:
man hat auch wol in lat. druckeu Deus, Dominus, Rex versucht, in griechischen nimmt
an ,?t&, xúpcos, +Asú~ keiner anstosz.”
Volgens QKI~M was dus de kapitale letter
a&n het begin van eigenuameu reeds in de
middeneeuwen in Duitschlund algemeen in
gebruik. Bij ons niet. Wel worden in nedorlandsche handschriften uit de middeneeuwen
eigennamen met kapitale letter gevonden,
doch meest81 hebben zij, althans in de hand~hriften, die wij door eigene inwrge of uit
thcsimile kennen, kleine letter.
Men schrijft nu algemeen de groote letter
aan het begin van eigennamen. Doch wij gelooven dat men het daarbij moet laten. Tegen het gebruik van eene kapitale begiuletter bU bivoegelijke naamwoorden, van eigeunamen afgeleid, is, dunkt ons, het volgende
te zeggen.Vele uroote letters tusschen de kleine lett,ers in ontsieren het schrift en den druk. Nie.
mand, gelooveu wij, zal dit tegenspreken.
Wie er nog aan twijfelen mogt, vergelijke
b. v. eens de bladzijde van QRI~IM, die wij afschreven, met eene , waarop een groot aantal
eigennamen voorkomen, en wij houden ons
overtuigd dat zijn twijfel zal ophouden.
Met alle onderscheidingen moet men sp88rzaam zijn. Een spreker die op te veel woorden den klemtoon legt, maakt daardoor dat
de woorden, die het meest moesten uitkomen,
uiet genoeg opgemerkt worden. Een compo,nist, die schuiftrompet en pauken gedurig laat
werken, een koning, die met kwistige hand
ridderkruisen uitdeelt, en ook een schrijver
wiens bladzijden rijkelik met kapitale letters bezaaid zijn, handelen oven verkeerd.
Het schrijven van eigennamen met kapit8le letter kan de duideldkheid bevorderen.
Men zou zich anders somtijds vergissen,
vooral ten opzigte van woorden die en als
eigennamen en als appellativa voorkomen,
b. v. bakker, koster, bergen, hzrizm, broek, enz.
I&dden onze middeneeuwsche schrijvers op
dezelfde wgze als w$i doen, de eigennamen onderscheiden, dan zou b. v. de schrijver vau het
D

haapche hs. v8u der i%nenloep (1. ve. 2486)
het voornaamwoord hij niet VOOP een’ vree-

weunaam aaugezien hebben, en de uitgevers
van het 4de deel van den Spiegel historiaelzouden (bl. 271) BEHOEBDLE (verbogen casus van
den eigennaam BOHOBT) niet hebbeu verkl8ard door boerde, en zoo doende MAERWT
eenige regels klinkklaren onzin iu den moud
gelegd. M8ar bij adjectiva van eigennamen
afgeleid achten wü zulk eene ve ‘ssing ter
naauweruood mogetik. In de X71% eeuw
had zU kunnen plaats hebben bU het adject.
engelsch, dat toen zoowel angl&e als angelìcus
beteekende, maar nu sedert lang alleen iu de
eerste dier twee beteekenissen in gebruik is.
Aan eigennamen geven wq@ue hoofdletter, Omdat ze eigennamen 8&8ls zoodsnig
van gemeene zelfst. naamw. werkelUk onderscheiden zgn. Maar tusschen de abject. van
eigennamen afgeleid en de overige adjeotiva
bestaat dat onderscheid niet meer. En ceusante causa cessat quoque eflectus.

Eindelijk, men moet consequent z$n. Men
wil aan de adjectiva van eigennamen afgeleid eene groote letter geven. M8sr dan geve
men die ook aan alle: dan schrüve men ook
b.v. eene Goddelooze daad,ChristelUke liefde,
eene Nederlandsche el, eeue Sp8ansche vlieg.
Hebben zulke tldjectiva regt met eeue kap+
tale letter te pronken, omdat zij van eigennamen zijn afgeleid, welnu, er zin ook substantiva, die van dezelfde adellijke familie
afstammen. Men zij dan bill$k en onthoude
ook hun d8t sieraad niet. Doch wat gruwel&
ke onregtvaardigheden moet men dan niet begaan. Wij geven het nog toe dat men den Keizer boven koning, prins, paus enz. verheft door
den eersten alleen onder alle gekroonde hoofden de eens der kapitale letter toe te kennen.
Maar wat zijn Dahlia, Fuchsia, ja de le+jke
geele Afrikaun met zijnen onaangensmeu
geur meer dan zoo vele bloemen, wier n88rn
geen mensch met eene groote letter versiert?
Wat beeft de lompe Samo8re8.s boven fregut
en brik en bark vooruit ? Waarme hebben de
Fiacre en het Brommertje eene eere verdiend,
die niemand aan de deftig koste of de ruime
omnàbus toekent? Wü 4n nog niet aan het
einde, er bestaan nog meer leden van dezelfde
familie. Het zijn de esmenstellhqen wier
eerste deel een eigennaam of een daarvan sfgeleid woord is, b. v. Rejnu#n, Spaanschgeti&. Eindeluk hoe zal men het maken waar
de eigennaam of het d8arvan 8fgeleide woord
het tweede deel der zamenstelliug uitmaakt?
Zal men schr&en onGoddeltj’k ep onRooms&
geKer.vtend ey ~BTEFQLIIscht
, af God cm IdertjJoTo$ of Onuhrsstelgk,

Ve@wht,

Afgod,

w;j vertrouwen, dat, mogen 4 onder onze
Lezers, die er anders over dachten, misschien
door onze bew$cen niet ten volle overtuigd
19*
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zijn, tij althans zullen erkennen dat er tegen
het, schrijven der van eigennamen afgeleide
bijv. naamw.
groots bezwaren bestaan.
BESTUURDERS.

Wapen van Wassenaar te .Maastricht (1X.
bl. 1, Vr. 1). MATTHIAS-VICTOR
VAN CANNART-D'HBMAL, Schout van de stad en den
landevan Sichem( tr. 1. JULIA-MAGIDALENA
'PROOST,
dochter van HENDRIK (-JAKOB),
Drost van Diest, Sichem en Montaigu (ScherpenheuveE),bij ANTOINETTA S'GRAEUWEN?
uit
Breda; 2. (t) naartra-CLARA-CHRISTINA
VAN
.DER' LAEI ($),Vrouwevan
Liauckama in FriesZand.
Kinderen bCj de eerste vrouw:
1. MYARI&ALRxANDRINA-JAK~BA,
t te
Antwerpen in 1783, getr. met JAKOB-ALBERT
VANWASSENAER
,nazijnsbroeders ( W I L L E M )
dood ,’ Heer van Warmowd, Overste der kavallerie , t te An&. 26 Julij 1774. Hij was de
laatste Heer van Warmond [**) uit den huize
vanWASSENAER,eU ZOOUVaUTHOMAS-WALRA V E N , Heer van Alkemade, Nieuwkoop, enz.
in1702 getr. met XARGARETHAVANLIJNDEY

en in Dec. 1726 gestorven.
Kinderen:
a. THOMAS (ft), geb. 1742, Kanunnik van
St. Servaas te Haestricht , waar hij stierf.
(*jIndegeslachtl. VB~WASBENAEB,
bij FEB~BDA,
wordt hij Hoofmeijer voor Z. H. den Prins van Oranje
.en Nassau, in den lade van Sichene en Scherped~euvd,
genoemd. - Hij was uit het bekende geslacht van HAMAL
gesproten, stade af v*n SIMori, gezegd BRIALPIOKT,
bijgenaamd Cannart, naar een leengoed in het dorp Sleevoogd, bij Hasseit gelegen, en voerde HADIAL gebroken
liet eene zwarte meerle.Vgl. DEHERCHENRODE, Collect.
de Tombes , enz. p. 98.
F$~,he~o: in Brabant, 19 Nov. 1733. Stamb. v.d.
.
.
(9) Geb. te Sexbierum 16 Jonij 1718, f te Warfhuizen in Groningerland, in 1787, dochter van ALEXANDER-JOZEF, Heer van Merchten (in Brabant) en Liauckama, geb. te illechelen 6 Sept. 1681, t 4 Maart 1724,
g&. (28 Julij 1717) met MAMA-WALBURG VANCOU~~HHOW. t 19 Febr. 1721, dochter van XAREL-EDUARO, Heer van Tongerle (zoon van JAN-PRANB, Heer
vm Tongede en Beautegard, bij zijne tweede vrouw,
LOUIZA-THEBEBIA BANDELIJN-EEEENTHOUT)
bij DI*RIA-CIIBIBTINA
SNOY ofaoao~,dochter van JAN-HA~~,eerstenBa~on van Oppuers, ~~V~UJAHOBA-IBABIOLLA VAN sT&ZuNT.Zij (nARIA-cLAaA-cHRrsTINA)

hertrouwde, op St. Pieter en Pauluadag 1740, met ERNST
(-HEEMAN)
VAN EWSU3I, Kapit. bij het Inf.-Regiment
OraBje-Friesland,
+ 26 NOV. 174S, en had bij hem 6
kinderen; aa8m8, in Sept.l?LO,met BEBNARD-ALLART,
~JI VAN BACKBOET,
Kapit. bQ het Inf.-Regiment van
BRAKEL, van wien zij zich later liet scheiden. Vgl. het
Stamb. van den Frieschen Adel en Suite du Suppl, au
Neb& des P. B., 1. p. 36, 109.; 1V.p. 46.
(**) Zijne weduwe verkocht die Heerlijkheid aan den
Heer VAN LZIJDEN~ atX2fbm.T~ WATEB, IIIatuk,
bl. 363.
(tt) IGUIL~~LMKTS JACOBUB THOMAB Baron DB
~ASBEIU.BXL,
ti8 ~'ALBERT Baron DE WASBI$NAEI~.
Warfnont et demA.DE CAmAERTE-D'EAMALE,nélf
10 Sept. 1742, chauoine le 26 Mai 1’755, fut investi dc

b. ELISABETH, geb. 1744, in 1763 te Gas!eZ,getr.met~~~~~~
DE COUSEBANT,H~~~~~~

Qroot Waspick, enz. Hadden verscheiden kinleren.
c.
HENDRIK-IATTHEUS-JOSEPHUS,
geb.
1746, Kapit. der kavallerie ten dienste dezer
Landen,tr.,te Atiw. in 1775,HELENA-MARIALUDOVICA-JOSEPHADEHEUVEL,
diehij overleefde, en waarbij hij geene kinderen verwekte,dochtervanJOANNES-SIMON-JOSEPHUS,
Ueer van Overmeer, Uitbergen en Terstraete,
Bn Van MARIA-REGINA-THERESIA-JOSEPHINA
DE WITTE, Vrouwe van Bouwel.
d. JOANNES-JOSEPHUS, Heer van Nieuw-

koop, geb. 1748, Overste der kavallerie ten
aienste dezer landen, tr. 1782 te Bonn, ODSLIA ,Barones VON STEINEN(STEIY?).
ZU gingen te Maastricht wonen, en hebben o. a. een’
zoon gehad.
e.
MARGARETHA-JAKOBA,
geb. 1755, in
1779 getr. met TREODOOR-JAN-ROEST-VANALKEMADE, Heer van Werkendam, geb. 1752
[zoon van JAKOB-THEODOOR~~~
ELISABETHaARfA-KORNELIA OEM (*),VrOUWeVaB Moe-

sienbroeck) , die bij 0. B., gegeven te Weenen
den 26 (16) Jan. 1782, tot Baron verheven
werd. Zij stierf te Lalden, in...., en heeft
hem verscheiden kinderen nagelaten.
la prévôté par les Etats-Généranx de la Eollande, peur
Is somme de 30 mille florins. 11 eut pour co-adjuteur
ADRIEN,~~~~~D'OULTREEIONT,
chanoine de St.La>nhert b Liage.” Hij was de laatste kanunnik van het kapittel. “Déporté par ordre audirectoire françaispour le refus
de prêter serment h la république,” had hij het slechts aan
eene in het bestuur van Frankrqk voorgevallen verandering te danken, van niet naar Cayenne verbannen te word e n . Hij keerde mmr zijne vaderstad Luik terug, en stierf
adaar den17den Sept.l817(*).Zie ARN. SCHAEPKENS,
Les Pr&&s de 1’Eglise colldg. de St. Servais à Maestricht (Annal. de l’Acad. d’Archt?ol. dc Belg., t. 111.
(*) Dochter van ANTONY-HERBIAN OEM, J.U. D.,
Heer van Moesienbroeck, t 1728, en van ELIEABETH
VAN HUIJCKHOVEN,
t i7a7, engesprotenuit een der
oudste en edelste patricische geslachten van Dordrecht.
BQ 0. B., gegeven te weenen den 20sten April 1781
verkreeg zij van Keizer JOSEPH de vergunning om hear’
jonger' Zoon,JAKOB-QODESCHALKROEBT-VAN-ALKEiu~~~,dennaamen'twapenva~oErdtemogendoenaannemen. Bij 0. B. van 1 Dec. 1786, verkreeg dezelfde JAHOB-QODEBOHALK
ROESP-VAN-ALKEIdADE, gez. olm

van díoesienbroeck , den titel van Baron. De titel van
Burggraaf was reeds in 1739 in zijn geslacht gekomen,
werd bij 0. B. van 19 Aug. 1779 bebechtigd, en overgebr@ op de Baronnie Stalle. TE WATEB, 111 stuk, bl.
389, 390; NoW des P. B., p. 791; Suite du Suppt.
au Nobil.,lV. p. 194; Listes de Titres de Nobt. (Bruz.
1847), p. 162, 243, 246, 254, 279; Liste G&. des
Lettr. de Nobl. , en Liste des titr. de Dut, Prince, etc.
pr&entée 6 la Chamb. des Compt., le 28 DO. 1784 (in
Annal. de l’Acad. d’Archbl. de Belg., t. 11.).

7, s Lors de l’érection aa royaume de Pqs-BOS

, Ie

prévôt WASBENAEB sollicita vivement le rétablissement
des chapitres , mais ses démarches n’eurent aucun sueds;
il petit B Maestricht.oìI
ïl mourut le 17 Sept. 1817.”
PRRBEAU,
Rech. hist. SUF le Chap. Imp. deSt. Serwis.

'
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11. JULIB. VAN CASNAlWD'EiAI4AL, in 1758
te Turnhout getr, met PAUL QUIOT. Ridder,
Heer van St.-Quentiq oudsten zoon van MAT;
TBIAS UUIOT, Ridder, Heer van Doignon en
St. Quentin, bU MARTHA FEIJDAU (getr. 10
Jan. 1722); kleinzoon van PAUL, Ridder,
Heer van Doìgnon enSt. Quentin. Lij woonden
eerst te Turnhout, daarna te Gastel, en vestigden zich later in Frankrijk, in NederMarche (*). TE WATER, Verb. d. Edel., IIZI
stuk, bl. 389, 525, 526; DE EEBCKENRODE,
Ge%al. de la maison de Proost de Turnhout
(Annal. de 1’Acad. d’Archeo1. de Belg., t.zL)
FERWERDA,

Wapenb.

Baronnen van Aerssen (1X. bl. 1, Vr. 2)d
Ten aanzien van dit onderwerp is het opmerkelük, dat in de genealogie van dit geslacht,
voorkomende in FERWEEDA, Adelijk en Aanzienlej’k Wapenboek, Leeuwarden 1763, 2de
stuk, bij geen der leden de titel van Baron,
en evenmin de bijvoeging VALN BEIJEREN is
geplaatst; alsmede dat de laatste eenige overeenkomst heeft met den naam van een Friesch
geslacht uit de 18de eeuw. In 1856 heb ik
daarvan mededeeling gedaan aan den Heer
Baron VANAERSSENVANBEIJERE.YVANVOSHOL,
destijds Raad van legatie te Parijs (waar
ik hem leerde kennen), en sedert verplaatst
naar Lissabon, waar hij kort daarna is overleden, Van die berigten heb ik de volgende
aanteekening bewaard, welke ik thans, nu
dit onderwerp in den Navorscher ter sprake
komt, mededeel tot toelichting; tevens met
uitnoodiging,
om miJ nadere berigten aangaande dezen geleerde te willen mededeelen,
zoo iemand daartoe in de gelegenheid mogt
zgn.
HIPPOLYTUS BEYEY VAX AERSSEN heeft
zich onder de Friesche Wiskundigen bekend
gemaakt door een geschrift, getiteld:

&‘ygenschappen
der Driehoecken vaet een
en anderhf Rechtenhoek, waer onder
verscheydene voorstellen s@., die de rechthoeckZge ende andere driehoecken betreffen. Met
noch een tractaet
handelende van vierkantìnghe
en deelinghe van verscheydene Figgren door
&c.&Z boghen besloten. Door HIPPOLPTUBBEYEX VAN AERSSEN, JCtus et Mathematicus.
Oedruckt tot Leeuwarden, bij EYVO TAECKE~
WIELSMA, 1671, in 4’.”

half

117 blzu, is opgedragen
aan den toen nog
jeugdigen stadhouder
van Friesland, Prins
HENDRIK CASIMIR;
hoewel het tw&de gedeelte eene afzonderldke opdragt heeft aan
den Raadsheer JOANNES VAN QLINSTRA, aan
wien hU zich door weldaden, aan zìJn’ vader
en hem bewezen, verpligt achtte.
Zoo als uit een Album, thans in het bezit
van m$n’ vriend den Heer A. P. H. KUIPERS
te Leeuwarden, blijkt, studeerde hU 1654 te
Utrecht en schreef h$ zijn’ naam toen: HIPP~LYTUB AB ARSSEN BEIJMA, en voegde h$ b$
zgn wapen (drie sterren op een zwart veld),
zijn symbolum: Non Harte sed Arte.
In 1657 werd hij onder den eerstgenoemden naam, dien hij later behield, den Sden
Mei in de Matxicula der Advocaten voor den
Hove van Friesland ingeschreven, terwijl h6
eerst twee jaren later, den 17den Mei 1659,
als burger van Leeuwarden werd aangenomen.
In het Stamboek vaa den Frieschen Adel,
waarin tij onder het geslacht VAN ARSSEN is
opgenomen, als de laatste van zijn’ stam (1.
306, 11. 206 en zün wapen No. 162) wordt
van hem gezegd, dat hij ook een tractaatje :
de Quadratura circuli heeft geschreven. Zon
daarmede het bovenvermelde geschrift bedoeld zun of een ander?
In het late stuk van FERWERDA'S~&B~boek komt, op tab. VII, bovenvermeld wapen
(drie sterren) ook voor met bijvoeging: MBSEN TOT BEIJEM. In het tweede stuk van dat
werk (1763) vindt men eene uitvoerige genealogie van het (Hollandsche) geslachte VAN
AERSSEN, waarop geen der Friesche VAN AR&
SENS , in het stamboek voorkomende, gevonden worden, zoodat die familiën niet verwant
geweest schijnen te zin; terw ook de wapens geheel verschillend waren.
Of nu de later aangenomen bijvoeging van
VANBE~JEREN bij VANAERS~EX~~~B
verbststering van BEIJEY is, durfik niet beslissen.
W.EEKHOFF.

Koperen munt van00 (1X. bl. 2, Vr. 5).
Bedoelde penning is geslagen te Luik, door
het kapittel van St. Denis, en diende waarschijnlijk tot broodpenning (teeken). Van
hetzelfde kapittel bestaan onder meer andere
penningen 1. Voorzgde. Het hoofd van den
H. DIONYSIUS, methetomschrift: DIONISIUS.
, Dit zeldzame werkje, in de stads-bibli- Keerzgde. Een offerkelkmet hetjaartal 1659.
..otheek van Leeuwarden voorhanden, groot Omschrift: CAPELLANI . 2. V o o r z i j d e . Het
hoofd van genoemden heili e en een krans,
waaronder gekruiste olijftakfen. Omschrift:
(*) Dit ge8hwht GUIOT voert : van goud met drie papcKeerzijde.
PANDATA 1711 eneen
men van sinopel , gebekt en gepoot van keel. De stsm- DIONISIJ.
krans. 3. Voorzpde als bij 2, Keerzgde. Een
&tt vindt men in den Dicttinn. gtfndaal., khald., hist.
offerkelk 1758. Omschrift: CAPELLANI en een
et &onol. de Franca, au toms V, ou 11 vol. du aupl.,,
fií. 269. Het komt reed8 in 1391 al8 adellijk voor, m 18
parelkrans.
V.D.N.
aepestind in Neder-Marchs , fibitou, Berty, enz. DE
Koperen mwat van 1700. Deze munt is een
’ËERCI&NX~ODE, in gen. G&éal. - GUIOT-DÚ-PONTEIL,
van het kathatw in Beijeren den gmaffijken titel voerende, heeft wel bekend presentiepenningje
pittel of de collegiale kerk vm S. DIONXBIUS
peperlei wapen. Vgl. Taschb. d. Gräfi. Hauser.
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te Luik, afgebeeld bU DE BENEME BREIDBACH, Hiatoire numàsmatique de LiBge, pl. 73,

NO. 2. p. 199.

J. D.
L.

[Naar hetzelfde werk verw$st D. te 0.1

Krapschuiten (1X. bl. 2, Vr. 6). Volgens
krab-schuyte , kaghe. Navicula
aperta. Barque ouvérte.
KILIAEN

s. v. w.

[V. D. S. meent dat het schuiten
waren, waar men de
krap of mwkrap mede vervoerde. Dat dit de oorsprong
hn het woord met is, blgkt uit de spelling krabsckuits,
die wij, behalve bii HILIAEN , ook bij ROOST aantreffen.
Waarschijnlijk is het hetzelfde als krabber, door VAN
LRNNEP.
Zeemans Woordenboek, verklaard: &oort van
vischschiit, wasrschgnlijk
gebezigd om krabben, oesters
m garnalen te vangen, en daarnaar geheeten.“]

Karveelscheaen (1X. bl. 2, Vr. 7). Ik weet
niet of ik de* vraag van &an Heer RVERTS
geheel en juist kan beantwoorden, doch geef,
onder verbetering, gaarne hetgeen ik weet,
in het vertrouwen, dat mij dit door meer
kundigen niet zal worden t8n kwade geduid.
Wanneerik KILIAENO~~~,~~~~~K+ ik: eKareveel, karveel. Cercurus minor Latini veli,
eircerus brevior auriti veli. Lembus lingulati
veli. Caravelle. Vaisseau de mer rond, de mediocre qualibre, t% voiles Latines ou à oreilles de
‘Zièvres, portant voiles quarrés, à anglespoìntus.”
Karveelschepen, of zoo als HOOFT die bi verkorting noemt, >yKarvelen ,” zijn, mins inziens, zeeschepen , opgetuigd met vierkante
of razeilen, waarbiJ achteraan, doch voer het
roer,aan een’kleinen mastecn zeil wordtaangebragt , in den vorm van een hazenoor, zoo
als in Indiëen in de Middellandsohe zw gebruikt wordt.
Mr. L.G.VERN~~E.

3. Naar St. Thrnnaa, met het schip den

Brmite.

4. Naar Guìnea en Ben+, met het schip de
Groene Papegaai.
5. Naar St. Thomas, met het schip de Drìe
Koningen.
6. Naar Angola en Sofala, met den GenelY&KERCBOVEN.
..R. E.
Eerste reis naar Guinea. IUBRANDTS Chronijk van Enkhuyzen worden op het jaar 1593
eenige b~zonderheden medegedeeld over de
eerste reize uit deze gewesten naar Guinea,
getrokken uit d8 aanteekeningen van BLAUHULK, o. a.: >)In ‘t selve Jaer (van drie en
negentig) quam Schipper CORNELIS FREEKSZ
VRIJER, van Medemblik, uit Angola, voor die
van Enkhuijzen, sgnde de eerste die uit dese
landen daer ter plaetse was geweest om te
handelen.” Deze zal wel de bedoelde zijn en,
daar BRANDT die bijzonderheden uit particuliere aanteekeningen had, zou ik het betwijfelen of er wel eenig journaal van die reis
bestaat.
H-g.

Eenigepredikanten
(1X. bl. 3, Vr. 15). De
naamlisten der predikanten melden ten op
zigte der gevraagden, het volgende:
1. COBNELIS BOSCH, proponent, werd te
Renswoude beroepen den lôden December
1656, te Maasland in Maart 1663, in den
Brie2 bevestigd den 3Osten Januarc 1667,
vertrok in hetzelfde jaar naar Alkmaar, en te
‘s Gravenhage bevestigd den 5den Julij 1676,
werd emeritus den 18den Augustus 1713 en
overleed den 28sten Maart 1715.
2. LAURENTIUS Bo~~A,geboren te Ameterdam, trad in dienst te Hem in 1649, te
Monnikendam in Julij 1652, te Enkhuizen in
[Volgens mededeeling
V8n J. a. VAN LEHHEP,~~~~
Mei 1654, te Amsterdam den 16den of 18den
WBlW3t 3 Alsem. Kunstwoordenboek, o. h. w. : &araDecember 1661, en is daar gestorven den
valle, een s&ip, wiens achter-steven vierkant is, schoon
4den Januard 1681, oud 54 jaren.
het ovaal rond is: het heeft vier driekantige zeylen, kan
3. HUGO VALN DER HELST, trad in dienst te
by de 140 ton voeren, en word van de Portugeezen en
Spanjaardenop
de Nidclelanteche
zee gebrGkt.”
S. V.P.
Kal8lagen in 1682, werd van daar verroepen
verwgst naar XILIAEN en het Novum Uidos. tetragh.
naar Nooddorp in 1683, naar Alkmaar in Jawaar het genoemd wordt Corbita, een groot schip om nuarij 1686, naar Amsterdam den 19den Sepvolk ende koopmanscha te voeren; G. P. ROOB naar
tember 1694, en is daar gestorven den Uden
WAE.HINGTONlRVING, tpeven en reize van c.coLuMBua,
‘waar dl. 1. en vooral dl. IV. bl. 182 en verv. de schepen Julij 1727.
(~1carav~l~vanoo~unasnsbeschrev~worden;V. D.S.
4 . PETRUS DE WITTE trad in dienst teKounaar hetzelfde werk, dl. V. bl. 246 en 267, en ROBEBTdekerk, in Zuid-Holland, in 1644, werdnaar
BON, Hislory of America.
Het admiraalschip van CO- Hoorn verroepen in Jug 1650, te Delft beLUMBUS,
zegt hij, WBB eene karveel en onderscheidde zich
daardoor van de twee andere die hij bQ eich had, dat hef vestigd den 14den September 1653,ging naar
Leiden in 1656 en is daar gestorven in 1669.
een tnsschendek had.]
5. THEODORUS WOLFSEUYL, geboren te
Eerste reis naar Guinea (1X. bl. 2, Vr. 9). Amsterdam, proponent, werd te St. Maurten8dgk beroepen den 2Ostcn Augustus 1678 en
Onder de nagelateno papieren van DANlEL
VERHEULEN,
die te Leiden in 1602 overleed, is aldaar gestorven in 1689 v66r Junij.
6. PAULUSSTEENWINKELW~~~~ZOO~~~R
vindt men eenige rekeningen van volbragte
TBEODORUSSTEENWINKEL,~~S
predikant tS
reizen:
Wgk b$ Duurstede overleden, waar PAU~,U~
1. Naar de 0.1 onderBaas'v.D.~~~~~~
was boren ; hu trad in dienst te Schelluinen,
BRPIETERVERHAGEI.
2. Naar Gwnea en Wee&1m&#, onder aao- bg iYorinchem, in 1691, werd naar W$ik b#
Duurstede verroepen in Junij 1693, naar
QWEsDISTELBER.

151
‘e Xertogenboech in October 1696, te Amsterdam bevestigd den 283ten November 1700,
tm is daar gestorven den 7denAprill740,
oud 77 jaren en ruim 11 maanden.
7. PIzIILIPPUS VAN DER YLIRT, WW de zoon
van CORNELIS VAN DER VLIET, als predikant
te Utrecht gestorven ; geboren te Klundert,
waar run vader toen predikant was; hij trad
in dienst te Krabbendgke in Augustus 1678,
vertrok naar Noordelooe in 1681, naar Voorburg in 1685, naar ‘s Gravenhage in 1688 en
is daar gestorven in 1708.
8. DINGEMAN WOUTER SMITS was geboren
te Geertruidenberg, trad in dienst te Zotilen
den 6den December 1772, te Amersfoort den
12 September 1773, te Rotterdam den Sisten
Maart 1776, werd aldaar in 1787 Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en overleed den
laden Jam@ 1806, in den ouderdom van
ruim 58 jaren, zijnde hij bekend als een ij verig aanhanger van het huis van Oranje.
Zijne twee laatste leerredenen, te Rotterdam
gehouden, werden door J. SCHARP, op verzoek van een groot deel der gemeente, benevens eenen likzang op hem uitgegeven ; ook
vervaardigde deze op zGne afbeelding een
bischrift , volgens de Naamlijst en leven&+
zonderheden der predikanten enz. van Rotter&n, waar het bijschrift voorkomt op bl. 95.
T. A. R.
[Deantwoarden, die wij van R. A., H.M. C.v. O.,
E. d.p.. c. w. B., K. J. P. VAN HABBEBWIJK 0x1
d. VAN DibB BAAN onhingen, 8teh one in et& hier het
vOlgenaOb~

1. Weren

t.2~

te? ? @echt.
HU schreef Oucr de weder:
en Eet heil der koningen. Zie VAN DEB AA,
@gr. Woordenboek der Nederlanden,
i. v. [v. H ]
2. Jixrlin~ van VOETIUB. [C. W. B., E. A. P.,
v. D . B.] Hg schreef &#utsts urren en wvorden en
.&WtStS dn WSt6
.diknt& te Amsterdam gedaan.
Zie ONOEBN,
Kerke p”
. Regie& der Prcdkarten, bl. 83,
84 [v. H.] en WAQENAAU, Amsterdam, dl. VII. bl.
489. [v. 0.1 Zijn portret in zwarte kunst in P. werd in
1673 vervaardigd en uitgegeven door w. VAILLANT.
[C. W. B.]
3. 5% WA~ENAAB, t.a.p., bl. 491. [v. 0.1 CROESKI,
t. a. p., bl. 133. [v. H.] Zijn afbeeldsel komt voor in P.
in PW8rte kunst door N. VEBKOLJBI. [c. \v. B.]
4 . Geboren te Leiden 1622,23 Aug. [C. W. .B.,v. H.]
Rij schreef OverdenCaLechirrnur,
Amst.l728,8o. [v. H.]’
Zie hetLey&he
Paatiebaekje.
[v. 0.1 Zijne beeldtenis
door J. HOFPIUTANYEN, is in P. uitgegeven door J . TANK3MA.
6.
s. p., bl. 139 en 9. [v. H.] Waar. . Zie~ílomP,
. . . IS .hg het,t.aan
sohynlqk
wien, benevens aan J. AALSTIUB,
geboorte

LEYDECKER
eeu brief uitgaf over derselver
eeedigs aanmerkingen, waarin &tooñt word, dut hore
gnmdan uit ds Carte6imm6ch6
philosophia
ds dtvaling6n van D6. BEKKER niet k6nnan wegn6nmn,wiaar
dam
.#ew tos hedntaiden (Utrecht 1693). Die useedigeaanmerkingen”
zjjn mij niet bekend; maar zoo deze P. STEENWINOKZL &mlfde is met des later Amsterdamschen
predikant , is het nog al opmerkel@, dat een schrifte~k verdediga van BEPKER en zijne leer 200 kort na diens veroordeermg
te dmrterdan werd beroepen. Uit di oogpunt
9edient de al of niet identiteit dier P. BTEENWXNCREL'S
naderoiïderzoek. [v. 0.1 Dat hij het inderdaad was die
met aoa. AAW)TZUB, toen predik&ut te flcarn~ar , dit
JOKANXCM

werQe uitgaf, 901mkert 9. kT. Hg IIC& drie mJrn in
portret voor, twee malen in zwarte ktmst w Y. auraZIENS, teaaarlem,endoorenbQ
J.QOL6,BIlt!eMbA
gravure door BL POOL, naar A. ËOOUEN, bij w. xoNINQ,

do info. [c. w. B.]

7. Zie 80EuM~Nf3, Kerk& &&&r Van &id*tTdland, bl. 96. 129, 133; RI~ANS, h%rkaL &&t&w,
bl. 143. [v. H.]
8. v. 0. verwijst naar QLA~~M, G
el. Nederla&,
dl. 111. bl. 372. en ze dat zfine Drra9adrtr &~err&nes, Rotterd. 1806, 9”oor 1IMABP zQn uitgegeven. Yolgew R. A. was h&j geboren in 1748.]

J. 6’. van Alckmuer (1X. bl, 3, Vr. 19). De
eerste druk van het gemelde Liedt-boecxkeu
verscheen bij denzelfden uitgever in 1615.
De Afrikaansche olifant (1X. bl. 4, Vr. 21).
Wanneer de Heer VAN LEBNILP den trap van
beschaving in aanmerking neemt, wcp de
Afrikanen en de Indiërs staan, dan rel hìj
daarin ongetwìjfeld het verschil vinden.
Ook het versclíenen zonderling zamengustelde werk van JAN VAN DIJK, De HoU. XeZon& in Zuid-Afrika. (Rott. H. NIJC~H, 1858)
spreekt hiervan.
0. P. ROOQ.
De Afrikaansche olìfant. In de Hedond.
Hist. of Teg. Staat van Afti&, Anu& 1763,
bl. 482, leeet men: l,Ook is men aangaande
d e lan leevigheid deezer dieren (olifanten)
tamelui verzekerd, uit de berigten der In&
anen, die detelven tam maken, en er hebben,
welke reeds vau hunne woror&ra bezeten en
bereeden waren.”
5. v. w.
Aschpotten (1X. bl. 4, Vr. 22). Beteektmis
en afleiding. Tot oplossing kan ik het volgende me8deelen. Het wsrkwooti UC@+
ten wordt afgeleid van aec&pot,
Wanneermen
water in de heete asch laat vallen, st#gt
er uit den aschpot oene alleronaangenaamste
lucht op. Bij den burgerman wordt het verbum gebruikt, wanneer men te kennen wil
geven, dat de maag bedorven is door indigestie
en zich daardoor oprispingen openbaren. Een
geneesheer heeft mij verzekerd, dat hij dikwijls van dezen en genen hoort: ndoktar, ‘k ’
heb den aschpd.‘*
8.8.
Aechpotten beteekent te Amsterdam by Cae
dienstmeiden in de keuken uit vrgen gaan,
inzonderheid wanneer mgnheer en mevroxxw
er op uit zUn.
E E N AYSTEBDAYIER.
Lacpuietee (1X. bl., Vr. 25). Eugeimh
Lakists. Dez0n naam gaf men aan een v#laI
Engelsche dichters: WORDSWORTH, rro?s~
MERY, KIRKEWHITE, COLERIDGE el3 ROBERT
SOUTHEI-,
die zich, omstreeks de jaren 182&-

1830, gezamenlijk met het bezingen van de
schoonheden der natuur bezig hielden. Zij
kregen dezen naam, wijl zij zich meestal qp
hielden in de schoone streek van het noordelijk EngeZand (in de graafschappen
Cumberlund
em Weetmor&nd) die door de Engelschen L
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wegens de veelvuldig daar voorkomende meeren - nthe Laken” wordt genoemd, en waar
WORDSWORTH
een buitengoed had.

m.&e

SIYOXE ABBES GABBEXA.

~rqjt?&

ad

Bhenum, typis QISB.~ZXLL~~THEOD.ACKERSDYCK, 1654, p. 68 sq. (*).
Dat de woorden, door W. M. Z. achter
CHR.
Lacquàstes. Ter beantwoording der vraag sommige van BRE~ERO'S bl~speleu gelezen,
van W. M. Z. diene het volgende: DeLacquie- op het bij PETROXIUS en anderen (t) vermelde
tes (Eng. Lakists) zijn de Engelsche dichters voorval doelen, lijdt geen twijfel. Maar wat
WORDSWORTH,COLERIDGEensOUTHEY.
Huubgteekenen zij achter BREDERO'S blijspelen?
ne echo01 wordt de Lake-school genoemd, om Zou ook de plotselinge lotsverwisseling van
dat de dichters, daartoe behoorende, allen den armen kunstenaar voor de aardigheid
wonen of gewoond hebben nabij de meeren moeten dienen ter herinnering aan ‘s dichters
bekende spreuk : ‘t kan verkeeren? Nu, de gevan Weslmoreland en Clun?berland. Zij zelven
beeten dus Lakists, fr. Lacquz’stes. De rigting schiedenis biedt waarlijk wel andere voorvan deze school is bijzonder Duitsch, zegt beelden aan, die megr onder het bereik vallen
Prof. VETH in zijne Introductory essay of Engl. van den gewonen lezer!
3%
[Ook J. b. 0. deelt ops de plaats uit PETRO~UB, beUerature, Spet. from the Engl. Classics. De
nevens
die
uit
PLINIUB
mede.
CHX.
verw&t
naar
de
Lakisten hebben zekere eigenaardige dichAlsem.
Geschiedenis
van a. CURAS. Het antwoord WUI
terliJke gevoelens; hunne poezy bevat eene J. ?2 K., waarmede dat van C. G. nagenoeg overeenkomt;
philosophie, die geheel van idealiserenden en laten WU volgen ten dienate van diegene onder onze lezera
mystieken aard is. Zij zijn vurige bewonder- die geen Latijn verstaan en voor wie dus het verhaal vqn
aars van de beginselen der eerste Fransche PETRONIUB niet voldoende is.]
Tiberius en de kunstenaar. De stelling in
omwenteling geweest, tot dat zij uit hunne
het werk van BREDERO: dat VTIBERIUS de
dwaling geraakten door hare afgrijselijkhekunstenaar van het glas liet dooden,” rust op
den ; t&ans zijn de Lakisten Tory-gezinden.
het berigt dat PLINIUS daarvan mededeelt:
J. H. P.
Mij alleen bekend uit P. LAURENBERG, Zes
[Hetzelfde werd ons medegedeeld door SNOEK, w. G.
honderd nuttige en gedenkwaardige geschiede~IOEHOFF,~.S.~~ (p$--(p.]
nissen, 3de druk, vermeerderd en verbeterd
Tiberiusende kuns;en&r (1X. bI. 4, Vr. 26). uitgegeven door ,T. HAJENIUS , Rector der La,!Faber fuit, qui vitrea vasa fecit tenacitatis tijnsche scholen te Nijmegen, bl. 352, waar
tantae, ut non magis quam aurea vel argen- wij lezen: I) PLIXIUS en andere schrijvers
maken in het leven van R$zer TIBERIIJS gey
tea frangerentur.
Quum ergo phialam hujusmodi de vitro purissimo et solo, ut putabat , wag, dat er op zekeren $d een Meester tot
dignam Caesare’ fabricasset, cum munere suo hem gekomen is, met zich brengende een zeer
Caesarem adiens admissus est. Laudata est kostelijk en kunstig Glas, hetwelk hij aan
species muneris, commendata manus artificis, den Keizer vereerde, en zeide: r)Dit glas kan
niet aan stukken gebroken worden, schoon het
acceptata devotia donantis. Faber , ut admirationem intuentium verteret in stuporem et tegen den groqd gesmeten wordt. De keizer
sibi plenius gratiam
conciliaret Imperatoris, hier over lagchende, liet het glas vallen, ‘t
welk niet brak, maar evenwel door ‘t vallen
petitam de manu Caesaris phialam recepit
eenige builen gekregen had. De Meester dit
eamque validius projecit in pavimentum tanziende, kreeg aanstonds zijn’ hamer met een
to impetu, ut net solidissima et constantissima aeris materia maneret illaesa. Caesar klein aanbeeld uit zijn zak, sloeg de builen
autem ad haec non magis stupuit , quam ex- daar uit, en gaf het den Keizer terug. De
pavit. At ille de terra sustulit phialam ; quae Keizer hier over verwonderd, vroeg den kunquidem non fracta erat, sed collisa, ac si aeris stenaar: of er nog eenige andere waren, die deze
substantia vitri speciem induisset. Deinde kunst wisten, en zulk glas maken konden?
Waarop de Meester,-geen achterdocht hebmartiolum de sinu proferens vitrum correxit
aptissime et tanquam collisum vas aeneum bende, - antwoordde: dat hij alleen de uitcrebris ictibus reparavit. Quo facto se coe- vinder van deze kunst was, en dat het hem nis,
lum Jovis tenere arbitratus est, eo quod fa- mand kon nadoen. De Keizer liet hierop een
miliaritatem Caesaris et admirationem om- gebod uitgaan, dat men den Meester met Rjno
nium se promeruisse credebat. Sed secus ac(*) pet verdient opmerking, dat dit boek, waarin
cidit. Quaesivit enim Caesar, an alius soiret
opgenomen zijn de $Kapeia, het PervigiZium
hanc condituram vitrorum ? Quod quum ne- bovendien
Veneraà . de Cento Nuatialls van AUSONIUS en andere
garet, eum decollari praecepit Imperator,di.
c$&&‘moralia, geb&den is in een’ fraai verguld&
eens: quia si hoc artificium innotesceret, au- ptijsband, aan beide eijden voorzien van het wapen der.
stad Nijmegen.
rum et argentum vilescerent quasi lutum.”
(+) B. V. ISIDOBU~ @ib. XVI. c.I5), DIO c68fms
Om den vrager de moeite van het naslaan @ib.
LVII) ,XIPEILINUB (in vita TIBEEII)~~ PLIHI~~
te besparen, heb ik hier deze anecdote afge- [H. N.
Lib. XXXVI. c. M), welke laatste slechts van het
schreven uit: T. PETROXII Arbitri íktyrìcon, Òpheffen der werkplaats, niet van den dood des wonder.
cum seledis vakwvbm commsntariis, etc. &cuc
mans melding maakt. @x+slrLme
ad PE~OIS~ 1.1,
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knechten dooden, en al agn werktuig vernietigen

zou, waarvan hij deze reaen gaf: als zulk glas
gemeen wordt, zoo zal het goud en zilver in prijs

afslaan, en weinig geacht worden. Maar TI-

heeft voor ongelegde eGeren gezorgt,
en dezen kunstenaar al te slecht voor zijne
kunst beloond; want men kon zoo veel glas
maken als men wilde, maar geen goud.” Deze opmerking van LAKJREXBERG wordt nog
overtroffen in geestigheid, door de volgende,
welligt van HAJEZTIUS: Was de Meester met
BERIUS

Reisherànneringen

van Nr. J.

VAN

'13 GRA.VEN-

Amst. J~H.VA~ DRBHEY RN ZOON,
1841,dl.III.bl.47. Hooren wij wat de schrij-

WEERT,

ver er van zegt: ),Niet w$l van den voorhof
(des ouden tempels van s~~o~o)vindtmen,
buiten de gedenkteekenen
van het dal Josafat en de graven der Koningen, het jpeeqige

overblijfsel van het oude Jeruzalem:” het ia

Bethesda, de plaats waar de offerlammeren

gewasschen Werden ; de vijver van SALOMO,
invijf zalen afgedeeld, aan welks water jooden overlevering de
zijne kunst te huis gebleven, h2j’ had niets ver- sche bijgeloovigheid
J. C. K.
kracht hadden toegekend van verlamden,
zuimd.
kreupelen en verdorden te genezen, mits men
Wapens van Amsterdamsche geslachten (LX. na zekere beroering of beweging in dit wabl.4, Vr. 28). SWEERTS. Zie Nav. VID. bl. ter, die men waande door een’ Engel te geMo .
schieden, het eerst inhetzelve nederdaalde,330.
waar JEZUS (Joh, V: 8,9) den ongelukkige,
Naamlyst
van Bewindhebbers der voormalìge die acht en dertig jaren verlamd wasgeweest,
O.I. Compagnie in de 17de en 18de eeuw (1X. het gebruik zijner ledematen wedergaf. Bebl. 5, Vr. 29). De naamlijst van de bewind- thesda is nu een geheel verdroogde en zeer
hebbers der O.I. Compagnie is te vinden in langwerpige diepe waterbak, waarin eenige
zijn opgegroeid, en welks grond men
FRANçOIs VALRSTIJN, Oud en Nieuw Oost- boomen
Indìën van het begin tot,ik meen, 1732, of iets duidelijk zien kan, dat even als de muren die
vroeger ; die van de W. 1. Compagnie zal wel het omgeven, gemetseld was ; men vindt er
te Amsterdam in het stads archref te beko- nog lage afscheidingen en een paar bogen,
C. G.
die tot eenige der badzalen
gediend hebben.”
men zgn.
Uit de boven aangehaalde woorden: jlhet
De badwaters Bethesda en Sìloam (1X. bl. eenige overblijfsel van het oude Jeruzalem,”
5, Vr. 30). Van het eerste, waarvan de ge- mag nu de Heer v. L. opmaken, waar het
bouwen reeds ten t$e van ATHA~ASIUS in badwater Siloam den reiziger nog heden zine
bouwvallen doet zien.
pUiRlagen,Zag CHATEAUBRIASD llO,a SpOlWl
Bt.
bij de Stefanuspoort,en
noemde het,het eenig
Kleuren der mililairegebouwen
(1X. bl. 5,
overgebleven gedenkstuk der aloude Joodsche bouwkunde te Jerzczalern. Sedert is het Vr. 32). Was het niet beter: kleuren der
droog en digt gemaakt en beplant. Dat te Si- openbare gebouwen ? In Zeeuwsch-Vlaandeloam ontvangt, volgens RICHARDSON, een ren gaan ze langzaam weg. Men vond de
deuren en vensters van wachthuizen, kasterk stroomend water. door een’ in de noordzijde van den berg 670; gehouwen gang, het- zemen , gast-, wees- en armhuizen, bawelk uit den viiver van HISKIA schiint voort rakken en landsgebouwen, alle geteekend
te komen. Zie Ned. Mag. 1858, bl. 172, met met een’ witten zandlooper op een rood veld,
en het hout der ramen en kozijnen rood en
eene afbeelding.
De badwaters Bethesda en Siloam. Van de wit. Ik heb wel eens gehoord dat het om de
overblijfselen van het eerstgenoemde badwa- goedkoopte dezer kleuren was. Zoo heet dat
ter wordt kortelijk melding gemaakt in : Het rood hier wagenmakers rood, omdat de ploeOosten en het Weste?a. Tafereelen van den Do- gen, wagens, zelfs soms schuren en stallen,
nau, Turkge, enz. Naar het Hoogduitsch (van met deze kleur, die inderdaad goedkoop is,
en wegens hare vloeibaarheid spoedig kan
CABL vox HAILBROSNER(*)) door STEEXJBERGE?I VAN GOOR. Amst. H. FRIJLIZIK, 1842, verwerkt worden, geverwd zijn.
waar wi, dl. LL. bl. 326 het volgende lezen :
G.P.ROOS.
»Schilderachtig doet de tempel van SALOMO
Kampvelden (1X. bl. 5, Vr. 33). Wanneer
cich voor, en met minder schilderachtig is al
wat hem omgeeft, bijzonder de aangrenzende de vrager in ‘s Hage komt, zal hij, op een der
partij van den grooten waterput Bethesda, bordjes aan de gebouwen lettende, ook vinmet rjhare half vervallene en met klimop be- den het Tournooiveld, loopende van den VUgroeide muren.“- Breedvoeriger worden zij verberg naar het korte Voorhout. Van de anbesproken in: Het Noorden en het Oosten. dere steden weet ik het niet,
G.P.ROOS.
De kampveldelt. Zie hier een en ander ter
(*) Met den Heer S. v. G. (Voorrede, 1% deel), be- opheldering van het gevraagde. Ik vermoed,
tuig ik niet te weten, wie die DABL VON EIAILRRONNER
is. Op den titel van het oorspronkelijke werk duidt hij dat men het karnpveld van Leiden moet zeezich slecht9 aan als FTerfas.ser der CarCons. Zou een der ken ter plaatse, waar nu de zoogenaamde
kamp gevonden wordt, een wijk der stad, be.
HH. Navorachera
mij ook inlichting kunnen geven?
Dl. 1X.
20

gtwnsd door een gedeelte der Haarlemmerstraat, het water van de Mare, een deel van
de Oude Vest en de Turfmarkt. Of het Tournooiveld te ‘s Hage oudtijds tot kampplaats
gediend heeft, durf ik niet beslissen. - Nu
nog iets omtrent het Delfschs kampveld.
Het was gelegen aan den Noordwesthoek der
stad, beneden aan den wal,omtrent
de plaats,
waar nu de zeepziederij van den Heer HARTSIBCK, met woonhuis en tuin, gevonden worden. Zie BOITET, Beschrijering van Delft, bl.
582 volg., die daarbij aanhaalt een werk over
het Kumprecht van den oudheidkundige K.
VANALKEMADE. - Het kampen was hier in
Delft oudtijds geoorloofd, mits geen geweer
gebruikende. Lateris
het verbodengeworden,
zoo als onder anderen blijkt uit het privilegie
van WILLEM 11, in 1246 gegeven. In het klein
privilegieboek van Delft vind ik genoemd
handvest uit het oorspronkeivk Lat@ vertaald (*) in het Nederlandsch ; echter staat
bij elk nieuw caput de rubrica in ‘t LatQn er
voor. In caput XLVII met de rubrica : Nullus extraneus vel miles vel aliquis aBtis, lees ik
het volgende: >lVoirt en ghie ma van butë
noch nader noch nyemët anders en sel enigen burger van delf enig manyre mogë ropen
te cüpe noch poirter enë poirter ergen bïnë
mine lande of bïnë mfre macht ofte mire nacomëder.” Van dit voorregt wordt melding
gemaakt bjj MELIS STOKE in zijne rijmkrontik,
bij gelegenheid van een geschil ontstaan tusschen Heer OLOUD, Balliu van Noord-Holland, en de regering van Dordrecht, gedurende het leven van JAN 1. -In BOITETWOX~~
de plaats uit STOKE aldus aangehaald:
I Ja sprac hi , ic wil vechten
Enen carnp, ieghens wien dat es.
Een Scepene van Delfsprac, si@ ghewea,
Hier ne vecht pUs ghenen tamp.
Dat waer ons te zwaren stamp ,
Sonde al onser Poerten recht
Staen sen eens mans ghevecht ,
So mocht onsc Recht wei arghen,” enz. (t)
Ineenhandvest VR~YARQRIETVANHENEGOUWEN, aan de sgoede lude va noirthollat”

geschonken, van het jaar 1346, cap. 2 en 3,
wordt omtrent het Eampregt het volgende
bepaald: ,,Voirt wair dat zake dat onse baliu
of yemët va onser wege mit onsela kzpe enigë
mensche dien hi goet genoech wair te cZpe
aenspraeke van dootslage of van vredebrake
zo ze1 die gene die men aenspreket die wairheit hebben also verre als hi se begeert eÏi die
wairheit zal onse baliu bezitten met sinP:
clercken eñ mitten ambochtsheren eñ mitten
(*) Ité nullus extraneus net miles net aliquis alius
Doterit diqoem bnrgensem de delf aliquo m6 ad darella
~rouocare ieque opidanus opidanii usqie infra terriï meH
aut mes; potestatë vel meoium 8uccesorum.
(+) B. VI. vs. 500 en verv. - Wij hebben de lezing
verbeterd volgens den tekst VBII HUYDEOOPER.
REBTUUR.

vijf wel geboM manen wté ambochtdieghene
$ye en dragen noch des bailiuwes knapen
niet en zin noch va sinë onthouden,” enz.
),Voirt waer yemët die den andere te cape
aensprake eiï die aengeqroke worde die
waerheit begeerde die soud se hebben ende
die waerheit soucl më besitten in allen manieñ als voorsz. smet.” Het zou te veelvan
het geduld der lezers gevorderd zijn, nog
meer uit dit privilegie aan te halen, hetgeen
men trouwens ook in VAN MIERIS kan naslaan.
J. S.
Het schuitje in den Vzjverberg te ‘s Hage
(1X. bl. 5, Vr. 35). Men vindt van deze proef
melding gemaakt in SCHELTEMA, Rusland ei
ds Nederlanden, dl. 111. bl. 359. Er is van
deze uitvinding niets aan het licht gekomen,
zegt deze schrijver, alleen werd bekend dat
de Czaar de proeven met aandacht hadgade
geslagen en den vermeenden kunstenaar (die
voorgaf de lengte op zee te kunnen vinden,
volgens P. LE CLERCQ, Geschiedenis der Nederlanden, een’ ouden Zwitser) dikwijls door
vragen had in verlegenheid gebragt. Deze
betuigde zelfs later, niet gedacht te hebben
in eenen vorst zulk een’ bekwamen wiskunlige te zullen vinden.
De Czaar had ook met gelijke aandacht
zeker water-werktuig, door JACOB VAN B RIEYEN uitgevonden, op de hofstede Watervliet,
bij Voorburg, bezigtigd. Zie Europische Mercw5u.s 1717,dl. I.bl.209.
Daar wij nu toch over lengte op zee spreken, wil ik hier nog bijvoegen, dat men in den
Nederlundschen
Mercurius voor 1793, eene
curieuse puff-advertentie vindt van DANIEL
t&irrcEn, voor als nog woonachtig te Amsterdam, op de zuidzijde der Egelantiersgracht,
tusschen de twee middelste bruggen, die zich
noemt de uitvinder van het bepalen der lengte
en breedte in een en hetzelfde oogenblik over
den geheelen aardkloot, en nu adverteert te
hebben gevonden een instrument eenvoudig
en niet kostbaar, om zonder cijfering en zonder
uit de kajuit te gaan, te bepalen de misw@siing
van het kompas, terwijl hij later zal bekend
maken onder welke conditiën hij dit geheim
wil mededeelen. Het is eene aankondiging,
aie de uitvinders der Hollomaypillen
ofder
Revalenta
waardig zou wezen.
Cnrl Cockiel (1X. bl. 5, Vr. 36). Zonder te
kunnen antwoorden op al de gedane vragen,
ben ik in staat enkele bijzonderheden van
hem op te geven. De Heer CHARLES RAHLENBECK, Consul van Saksen, te Brussel, heeft in
de Revue de la numisna. Belge, t. 1. 3e serie,
eene medaille van hem uitgegeven, die hij
houdt voor zooveel als een loodje of bewijs
van toegang tot de vergaderingen der Luther-

155
sohen to Aatwerpen. Zij heeft aan de 88nc
$jde het sohoone portret van COCKIEL, mei
het randschrift: CARLE. COCKEEL. &. 53,
Aan de andere zijde draagt zij zijn wapen
methetomschrift: PASYONS.
~~~~.PAS.A.PAS,
't welk door RARLEWBECK
als eene zinspeling op het bijwonen dergeheimevergaderingen wordt aangemerkt. COCKIEL was lid
van het Luthersche Consistorie te Antwerpen. In eene lijst van verdachte personen.
opgemaakt omstreeks 1566, wordt hij ala
zoodanig vermeld in dezer voege: &HARLEE
COcQíJICL et son beau file nommez XATERNUE
SCHOOF et tous ses beaux filz et enf&a9.” Zie
denzelfden schrijver in L’inquisìtion
et la reforrne en Belyique. Anvers, p. 269. ,rIn 1567,”
zegt RAHLENBECK in zijn bijschrift bij de medaille , Imam hij de bediening waar van armmeester bij zijne kerk; maar in ‘t volgende
jaar werd tij gebannen engenoodzaakt hei
land te verlaten.” Er is nogeen JAN KOCK EEL,
welligt tot deze familie behoorende, die de
tweede voorkomt op de lijst der ooderteekenaars van het verdrag met de Hervormden, gesloten in September 1566 door den
magistraat van Yperm. Zie de BZjaEragen
td de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeezlursch-YlQan&rea
, d.l. II. bl.
279,281.
l% Q. JANSSEN.

stuk voor, bestaande in eene naamlUst en
soort van chronique scandaleuse
vau VJaamsche predikanten omstreeks 1582, op .zUne
wijze opgesteld door JU BALLIN, kloostergeestelijke te Clermaretz. JANSSEN, die de
Hnaamreeks”
vertaald heeft opgenomen in de
Bijage tot zijne Kerkhervorming te Brugge,
dl. II. bl. 286, vindt, bg alle hevigheid en
vooringenomenheid tegen de hervorming b$j
den monnik toch rjeene zoo ongezochte en
treffende overeenstemming met andere berigten,” dat h$ er l,in dit opzigt geheel zvn
vertrouwen aan hecht en het waardeer0 als
de opgaven van een ooggetuige en tijdgenoot.”
Die jmaamreeks” nu noemt PHILIPPUS en
FRANCISCUS
VAN LANSBERGEN
broeders,die
veel kwaad hebben gedaan op onderscheidene
plaatsen van Vlaanderen, zoo als te Kortrijk,
Brugge, enz. Nopens FRANCISCUS voegt de
monnik er nog de bijzonderheid bg , dat hi
uit Kortrijk over de muren is gevlugt den
27sten Februarij 1580, toen de stad door de
Spanjaarden werd hernomen, met achterlating van boeken, brieven en huisraad.
H. M. C. v. 0.
Josias Houtenus (1X. bl. 6, Vr. 39). Z$n
eigenlijke naam schint geweest te zin J.
VAN

Philif?pus eg Petrus Laasbergen (1X. bl. 6,
Vr. 38). Onder de eerste predikanten der
Hervormde gemeente te Goes behoorde PHILIPPUS

A (Of VA1Y)LANBEERGBN,eanGente-

naa.r van geboorte. Hij is inzonderheid als
eterrekundige vermaard. Zijn zoon PETRUS
werd hem als ambtgenoot toegevoegd, maaI
oaeanigheden
met den Goesehen magistraat
bewerkten beider afzetting; zij begaven zich
met der woon naar Middelbnrg , wm zU de
geneeskunde uitoefenden, in welke wetenschap althans de zoon gepromoveerd was,
FRANCISCIJSVANLA?~SBERGEN~~Z~~II~~~~
SAMUEL
waren predikanten te Rotterdwn , en

zijn beiden in 1619, wegens Remonstrantschgezindheid,
afgezet.
Stonden,vraagtR. ,dezeLANSBERGEXSin
eenige familiebetrekking? Indien de vraag
gedaan wm aau VAN HARDERWIJK, Nal@t enz. der Rotterdamsehe predikanten, zou
bl. 17 het antwoord gevonden ziJn, dat PHILIPPUS~~FRANCISCUB j>waarschijnljjk"broedsrs waren. Trouwens beiden waren Gen-

tenaars, verschilden weinig in jaren, en, hetgeen echter weinig bewijst, beoefenden de
geneeskunde, terwijl beiden te gelijker tijde
& zaak der hervorming in Vlaanderen en omstreken bevorderden. Het ~,waarschijnlijk”
Van

den

Heer

VAN

HARDERWIJK

is

echter

later zekerheid geworden. In l’Union, revue
religieuse, Bruxelles , chez PERICHON , Avril
1855, No. 4, komt een merkwaardig Fransch

DEN

ROUTE,

VO&M

SYALLEGANGE,

Chronijk van Zeeland, bl. 769, Of VAX HOOTE,
volgens een HS. &r predikanten van Zeeland, in mijn bezit, waarvan, naar het gebruik
in vroegere @den, de Latjjneche benaming
EOUTENUSenHOLTENUS.
Hij w&~,VOl@?ns gemeld HS., waarschijnlijk de zoon van. GILLIS
VAN
HOUTE, als predikant te ‘s Gravenpolder,
t in 1594 en kinderen nalatende, en te XluS
in VEaaandere7a geboren; hg trad in dienst te
Renesse en Noordaoelle in 1610, vertrok van
daar in 1621 naar Zierikzee, waar hij in Januatij 1623 overleed.
T. A.R.
l’heodorus Aem%us (1X. bl. 6, Vr. 40) was
volgens SOERMANS, Kerkel. Register van ZuidHolland, bl. 66, in 1566 predikant te Oudewater.
V. H.
Chrestien de la Quzk (1X. bl. 6, Vr. 41).
CERESTIENDELAQUELLEXIE kW&Ull
in
1583 uit Oudenaarde naar Utrecht, en was er
wnigen tijd hulpprediker en later legerpredirant. ABRAHAX DE QUEVELLERIR of QUE~ELLERIUS,
de vierde Waalsche predikant te
Rotterdam, was welljgt ztn’ zoon. Zie VAN
IABDERWIJE, Naamlvst en IevensbQzonderhe2en der predikanten te Rotterdam, bl. 123.
V. H.
Chrestien de la Quetlerde. Hij viel deu Spanaarden in handen bij het innemen van Outewater in 1575. Hoe kwam die Waalsche
lredikant aldaar? Hierop kan ik berigten,
%O *
%3n
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dat CHRESTIEN DE LA QuELLRRIE, ofliever
DE LA QUEVELLERIE, destijds veldprediker

was. In 1581 verkondigde hij het woord te
Oudenaarde, in 1582 te Gend, werd wederom
in 1588 Ministre entre les yens de guerre; later vindt men hem als predikant te Utrecht,
en eindelijk nogtnaals parmi les yens de tamp.
Hij overleed omtrent 1623. V66r dat hij het
leeraarambt bekleedde behoorde hij onder de
weversgezellen. Zie noIJ.4Anns, in Nederl.
Archief van Kerkel. Geschiedenissen, dl. VIL
bl. 302. Zijne verschillende standplaatsen
worden gekend uit de Handelingen der Waalsche Synode, Anvers, Sept. 15t31,$9. 1582,
9 16. Gand 1583, 5 4. Op het Synode van
Delft 1618, fi 5, werd hij verklaard tot de Remonstrantsche dwaalbroeders te behooren.
Daar hij zich evenwel onderwierp aan de
hem voorgeschrevene nieuwe belijdenis, nam
de Synode van Middelburg, 1618, $25, hem
weder aan. De Waalsche Synode van Amsterdam 1623 verleende hem vrijstelling van de
verpligting om ter kerkvergadering te verschijnen, uit hoofde van zijnen hoopen ouderdom. Men vindt verder iets over hem bij TE
WATER, Hist. der Herv. kerk te Gent, bl. 71,
72, en HARAEUS, De tumult. Belg., L. 1. p. 139,
140, aangehaald door J. w. TE WATER, Tweede
Eeuwgetijde,
bl. 35.
QUIESCEXDO.

geschoten op’s konings verjaardag en bij huwelijksvoltrekkingen. Mij heugt nog, hoe op
st. Anna ter Muiden op nieuwjaarsdag voetzoekers werden afgestoken. In het naburige
Vlaanderen wordthetbij iedere festiviteit gedaan, ook bij de verkiezing van officieren der
guarde civique (schutterij), die door de manschappen gekozen worden.
G.P.ROOS.

Perziken bij maneschijn (1X. bl. 6, Vr. 45).
De perziken, zegt het volksgeloof, moeten
bij maneschijn geplukt worden, omdat zij
dan, door den invloed der volle maan, het
sappigst zijn.
G.P.ROOS.
[Bekend ia de weddingschap,, die men dikwijls aangaat, dnt iemand geen perzik, die door de maan beschenen wordt, terstond van den boom kan eten.]

Honk (1X. bl. 6, Vr. 46). BILDERDIJK,
Geslachtl., dl. 1. bl. 318, zegt, dat dit woord
is ,>van ho-iaq, in den zin van verblijf, onthoud, of wel vasthouding, retentio, bezitting,
en de oorsprong van ‘t Engelsche home. Van
het thema hu.” -Dr. N. BEETS wijst in zijne
vernuftig geschrevene Tweedeproeve van etymologie, geplaatst in Dr. A. DE JAGERS Taalktmdig Magazij,, dl. 111. bl. 97 vlgg., op eene
bijzondere eigenschap, welke de keelklank
(G, CH, H, K) zoowel in de oude als nieuwe taI’Hetzelfde meldt voor een gedeelte C. G. voloens Noms
de9pasteurs qui ent deaservrle sainl ministè~e clans les len bezit: hij geeft namelijk in vele woorden
eqlises Wallonnea du Ro.yaume des Pa.ys-Bas.]
eene onaangename gewaarwording, het hinderlijke, het scherpe, het hakende te kennen. De
Chrestien de la &uellerie. Bi TE WATER,
Historie der Herv. kerk te Gent, bl. 71, leest schrijver staaft dit door eene menigte voormen, dat hij predikant bij de Fransche troe- beelden. Vervolgens worden, bl. 106 vlgg.,
pen was, die te Oudewater in garnizoen lagen. ook voor het hoekige een aantal getuigen opBij de overrompeling van Oudewater door de geroepeneneindelijk, bl.109 vlg.,aangetoond,
Spanjaarden in 1575, gaf hij zich den naam dat de gutturaal ook somtijds met N vervan ANTROXIE en voor eenen soldaat uit, sterkt wordt (NG), omalweder hethoekige uit
waardoor hij los raakte, met betaling van te drukken. De schrijver gaat nog verder.
honderd kroonen (*). In 1582 was hij predi- 7lPlaats,” zegt hij bl. 110, >)voor dit thema
(NG met eene vocaal,welke dan ook) verschilkant te Gent.
In 1583 kreeg hij van de stad Utrecht f 12, lende consonanten,die het wijzigen, zoo krijgt
voor huishuur, als zijnde nu te dier stede gy nog eene menigte woor den, die allen tot
IjLezer en Schoolmeester der Waalsche Ge- dezelfde groep behooren. B. v. bank, d. i.
bench), opgezette hoek; bonk,
reformeerde gemeente” (t). Wij zien daaruit be,-ank(eng.
hoekige nx~sa; s t r o II k , hetzelfde, maar nog
tevens dat hij te Zelle geboren is.
Hij werd naderhand legerpredikant (5) en ruwer, uit kracht van de s t r; kink, ge-ink
(een kink in den kabel), kinken, kuchen (kinkstierfomstreeks 1623.
Hij moet een’ zoon gehad hebben, genaamd hoest) (*) , schonk, schinkel; honk, d. i. schuil1 GUILLAUJIE,
die te Oudenaarde geboren is, hoek, fr. gtte, eng. nook,” enz. Wij willen hier
en den 3den Januarij 1614 te Leiden huwde niet beslissen, wie van beide taalkundigen
met ANNA VAN BROUCKHUYSEX,
geboren te gelijk heeft, en laten liever den Heer VAN
LESNEP de keuze tusschen de nog al uiteen..ELSEVIER.
Utrecht.
loopende themata ha en ng, ja zelfs de vrijSchieten op Nieuzujaar (1X. bl. 6,Vr. 44). In heid om te verklaren, dat hem de zaak
Zeeuwsch-VZaanderen,westelijk deel, wordt er ha-ogende schijnt.
B’.
[Het stok van Dr. BEETS schijnt wel eene persifflage
te zijn van BILUERDIJKS etymologische dwaasheden. De
-(*) HOOFT, NederZ. IZst., Boek X. bl. 402.
daar gegevene afleiding van honk is dan eene aardigheid,
f+\ DODT, Kerkel. Archief, dl. IILbl. 260.
$j In 1652 woonde hij ie.Leiden met zijne vronw
MABIA POLLE, en wel ten huize van den boekverkooper
JANDE. LA QUELLEBIE, denkelijkzijn’ zoon.

(*) Vgl. Nuv. VIII. bl. 24 en 77, en
teekeningen van het Bestuur.

aldaar de BB~-
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niets meer. Wat de oorsprong en eigenlijke bekekenis
van het woord is, weten wë niet. Vóór de XVIIde eeuw
hebben wiJ het niet aangetroffen. Noch bij PLANTIJN ,
noch bij KILLAAR is het te vinden. In het begin der
XVIIde eeuw komt het dikwijls voor, b.v. bU HOOFT,
HUYOERS en BXEDEBO. Zie woor&nboek van het Instituut op HOOBT en OUDEYABB, Woordenboek op BREDFAO. Hoom gebruikt het voor het Lat. me:u, een kegelvormige paal, vooral die welke in den circus stond.
Honkschet wijze oppde is bij hem naar boven spits
tieloopende getijk zulk een paal, het metae modo emurgensvanTACITUs.]

Prins van Espinoy (1X. bl. 33, Vr. 48). De
genealogie van het geslacht DE ~IELUN (niet
YELUIN,MELUY‘~,MELLUI~, waardeverkeerde uitspraak der Fransche u tuascheu twee

medeklinkers als Hollaudsche ui-klank duidelijk is) en van den tak, die in de Nederlanden meer bekend is onder den naam van EPI?FOY(ESPIIOY), vindtmenin MORERI'S Grand
Dictionnaire Historique, uitg. 1740, op het
artikel Melun; zij is veel vollediger dan die,
welke in LE CARPENTIER'S Hist.de Cambray
en in het Nobiliaire des Pays-Bas worden
medegedeeld. Tot dit geslacht behoorde ouder anderen :
JEAN 1, Vicomta de Melun, qui Bpousa en
secondes noces, 1327, ISABEAU dame d’Antoing, cl’Espinoi, Vicomtesse de Gand, etc.,
veuve de HENRI DE LOUVAIN, Seigneur de
Gaesbeek, et ~'ALFONSE D'ESPAGNE, dit DE LA
CERDA, Seigneur de Lunel, fille unique de HUGUES VI, Seigneur d’Antoing, et de MARIE
D'ENGIIIEN,
dame de Sottenghien. MORERI.
Uit dit huwelijk is o. a. geboren:
HIJGUES DE JIELUX, Seigneur d’Autoing et
d’Espinoy,
tige de la branche des Princee
d’Espinoy , Vicomtes de Gand , Marquis de
Richebourg, Conndtables et SénécRaux h&diaires de Flandres et de Hainaut. MORERI.
Deze HUGUES, de eerste van dien naam, vestigde zich in de Nederlanden en was de betoud-over-grootvader van
HUGUES DE YELUN , den eersten Prins van
Epinoy , Conuétable h&éditaire de Flandre
et Châtelain de Bupaume, mort dans un combat pr&s de la rivibre cl’duthie, le 13 Aat%
1553. Ilavait épous8le3 Aoat 1545 YOLANDE
DE BAnnANçox,
dite DE WERCHIN, dame de
Roubai$, SénBchale de Zlainaut, fille aînée dt.
PIERRE DEBARBANÇOX:
SeigneUr de JVerchin
Chevalier de la Toison d’Or, SBuBchal de
Hainaut, ~~~~H&L&~EDEVERGY. MORERI
-REL V verhief Epinoi (in Vlaanderen, tusschen Lille en Douai) tot Prinsdom in 1545,
ZieKERVYNDEVOLKAERSBEKEetJ.DIEGEBICK , Documents historiques ine’dits concernani
les Troubles des Pays- Bas, t. 11. p. 210 ; HEXNE, Hist. de règne de Charles-Quint , in ‘t begin ; TE WATER, Verbond der Edelen, dl. 111,

bl. 124, en de ald. aangeh, schrijvers. ROBAULX DE Soun~oY, in eene noot op de ik?&
moires de FERY DE GUYOx,p.l18,zegt,dai

lit plaats had in 1541. Het verhaal van de
bnt.moeting bij de rivier de Authie (niet Anhie, zoo alsiudenootvan ROBABLX DESOUIOY op de aangehaalde Mémoires , p. 130, gevonden wordt) is te lezen in diezelfde Mémoi‘es, p. 121, waar als tooueel van dien strijd
vordt genoemd de rivier de Sonne, d. i. Somqe, in Picaf,dië, niet ver van de eerstgenoemle. - Kinderen van dezen HUG~~ES waren:
A. CHARLESDEMELUN,%~~~
d’Epimy,
aorta Venise 1579. MORERI.
B. PIERRE ~~~~~~~,dienadendoodvan
:~~~~~~als~)Princed'E#oy"voorkomt. Hij
roerde buitendien de titels van Marquis de
Floubaiz, Baron d’dntoing, etc., ConnBtable et
%uéchal
hért?ditaire de Hainaut. MORERI
,n KERVYN
DE
VOLKAERSBEKE.
Vdór den
lood van CHARLES werd PIERRE in onze geschiedenis genoemd de Se?~echal van Hene/ouwen, b. v. op den 17den Jan. 1577, in GWeespondance de Guill. le Tac., t. 111. p. lel187; AREND, Algena. Gesch. des Vaderlands, dl.
CI. st. 6, bl. 77; nog Januari 1579 in Archives,
t. VI. p. 522 (hij bevond zich toen te Doornik).
In 1577 W&S PIERRE DE MELUXmetZijn' '
broeder ROBERT aan de zijde der Algemeene
Staten; waarschijnlijk was hij toen reeds belast met het opperbevel te Doornik. HOOFT, bl.
531, zegt: r)dat in 1577 het kasteel te Doornik
gespaard werd, omdat het de woning was
van den Stedevoogd ,” - d. i. den Senechal
van Henegouwen, omdat hu aan de zijde der
Staten was. En toen in 1579 zoo velen,waarDnder ook zijn broeder, hunne diensten aan
Spanje verkochten en zich daarvoor lieten
betalen, met titels, ambten, of met klinkende
munt (STRADA zegt, dat ziJ onverzadelijk,
inexplebiles, waren) kouden PARMA'S schitterende aanbiedingen den Prins VAN EPINOY,
bevelhebber van Doornik, niet van der Staten
zijde troonen. AREND, dl. 11. st. 6. bl. 389.
Hiertoe behooren eeuige brieven van den
Prins VAN EPINOT, van de jaren 1579 en 1580,
onderteekend PIERREDEMF,LEUX,~~~~~~~~men in het aangehaalde werk van KERVYN
DE VOLKAERSBEKE, dl. I.bl. 438, dl.II.bl.
210, enz.
De Prins VAN EPINOY werd den 23steu
October 1579 door de Algemeene Staten aangesteld tot Suriutendant of oppergezagvoerder van Henegouwen, Artois, Uoomik en het
Doorniksche, Valenciennes, Lille, Douai, C a m brai, Lantlrecies, Bouchain, enz., met volmagt
om belastingen te heffen, den magistraat te
veranderen en troepen te werven. Zie de aanstellingbiJ KERVPXDEVOLKAERSBEICE,~~.
1.
bl. 456; envergel.~Rsx~,dl.Il.st
6,bl.353.
Over’taaudeel’twelkhij metde bezettingvan
Doornik aan de krijgsverrigtingen
in October
1580had,zie~~~Ex~~~,V. /i.,dl.VII.bl.319;
AREND, dl. II. st. 6. bl. 389. In ‘t voorjaar
van 1581 vinden wij hem met de bezetting
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van Doornik het platte land van Henegouwere
afloopende. WAQENAAR, dl. VII. bl. 376 ,
di% bl. 416, de redenen van ‘s Prinsen afwe
zigheid vermeldt, terwijl de Prinses Doorniii
verdedigde October en November 1581. Ir 1
JulU en Augustus 1582 vinden wij hem me t
QBBNJE,EGIYIONT-GAVRE enanderenteBrugg(
9
bU ANJOU, wien 5U een rapport inleverder
over den toestand des lands. Zie dit rappor :
en wat daar verder op gevolgd is bij WAGE.
RAAR, dl. VII. bl. 447 ; en vergel. VAN DEI ì
VYNCKT, Hist. des Troubles (&ux. 1822)
t. 111. bl. 13, in de Holl. uitgave (Amst. 1825 i
dl. 111. bl. 59. Over het. gebeurde bij Gemi
den 29sten Augustus 1582, WAGENAAR, dl
VIL bl. 457.
DePrinsvan (%nay, CHARLESDECROY.,
die zich later bij de Spanjaarden beroemde. ,
udat hü als een wolf onder ‘t schijn van een
schaep onder de Gereformeerde ghecomen
was,” werd den 22sten Julij 1583 tot Stadhouder van Brugge, en den i’den Augustus I
daaraanvolgende tot Stadhouder van Vlaanderen gekozen. ORANJE had vroeger daartoe
den Prins VAN EPINOY aanbevolen, welke om
zijne verdiensten op deze onderscheiding de '
volste aanspraak had, doch nu, beleedigd dat ;
men hem dus voorbijging, zich voor goed
in Frankrijk vestigde, alwaar hij, hoewel
Roomschgeziud,
zijn vaderland steeds alle
mogelijke diensten bewezen heeft. Archives,
t. VID. p. 226; HOOFT, bl. 878; MORERI;
AREND,dl.nI. st. I.bl. 60.
Toen de Staten-Generaal hunne gezanten
in Januarg 1585 naar Panjs zonden, gaven
zij hun brieven van aanbeveling mede aan
den Prins VAN EPINOY, die hen reeds te SenZiy bezocht en te Parijs ook te tijnen huize
ontving. HOOFT, bl. 970,973,976.
Hij overleed in Frankrijk, waarschijnlijk
tePar$s,in 1594. HOOFT,MORERI, KERVY‘T
DE VOLKAERSBEKE, t. a. p. De laatste voegt
er, t. 1. p. 438, bij: p>De tous les seigneurs
qui se ligttorent contre la politique oppressive de 1’Espagne, le Prince D'EPINOY est
peut-Btre celui qui servit la cause nationale
avec le plus de d&int&essement.
PHILIPPE
II, n’ayant pu le gagner par de nombreuses et
brillantes promesses, confisqua ses biens peur
les donner a son frère, ROBERT DE MELUN,
plus com.m sous le nom de Marquis DE ROUBAIX. Ces deux frbres,
qu’une étroite amitie
unissait naguere, et qui avaient combattu
ensemble pour l’indépendance de leur patrie,
devinrent par les séductisns perfides de la
tour, des ennemis acharnés et irréconciliables.”
De confiscatie zijner goederen geschiedde,
volgens MORERI, in 1582 en 1584. Bi het
teekenen van het twaalfjarig bestand, den
9den April 1609, verklaarden de gemagtigden der Staten, op het aanhouden der Fransche

gszanttna, lIdat, onder hen, die gerekend zouden worden, wederom te mogen treden in het
bezit hunner goederen, ook begrepen zouden
ztn de erfgenamen van den Prins VAN EPINOY,
die eeryjds de zijde der Staten gehouden had;
en dat, zoo het huis van LIGNE, welke thans
deze goederen bezat, zwarigheid maakte, om
dezelve weder te geven, de Staten, daarentegen, den huize VAN EPINOY zouden toewijzen
de heerlijke goederen van Wassenaar in Holland, den huize VAN LIGNE toebehoorende.”
JEANNIN had deze gunst verworven, uit aanmerking van de diensten, den Staten gedaan
door den IIertog VAN SULLY, die de geldmiddelen in Frmkrijk bestuurde, en veel had toegebragt tot het spoediger overmaken der onderstandsgelden aan de Staten. WAGENAAR,
dl. IX.bl. 444.
sWant SULLY'S dochter was gehuwd aan
hethuisvan ESPINOI," voegt DE GROOTOOR&
Hist. XVIII, 566. Het tegendeel bhjkt uit
1de geslachtlijsten van SULLY, BETHUNE en
:K~~~~met~~1~0~,bijMORERI,diedehuwe-

welijken

opgeeft der kinderen van SULLY en
EPINOY: volgens die lijsten was in dezen tijd
SULLY met EPINOY gehuwd. Alleen in
i geene
vroegerentijd vindt men vermeld:aoa~,IV
, du

nom, Vieomte de Melun, Seigneur de
Mmtreuil-Bellay,
etc. (mort vers 1304) Bpon/sa JEANNE DE SULLY (morte 4 Mai 1306), fil1le de HENRI, 11 du nom , Seigneur de SaUy et

( iePEBENELLEDEJoIGNY.
Maar

EPINOY

was verwant aan het huis van

1 JAVARRE en BOURBON:FKANÇOIS DEMELUN,
(Clomte d’Epinoy , etc., Chevalier de la Taison
(I'OrfVadervan HUGUES,eerSteB Prins VZB
Epiraoy)

, connétable héréditaire de F&&e,
de 1’Empereur CHARLES-QUINT ,
f ònda le monastère des Annonciades dels
7 Tille de Bethune et mourut 1547. 11 Bpousa
1 1’. 7 Juillet 1514 LOUISE DE BOTX, fille de
JIEAB, 11 du nom , Com te de Candale et de BeP zouges, Chaptal de Buch et d'ISABEAU D'AL1 IRET, soeur de JEAN, Roi de Navarre; 20.
1 LNNE D'AUTRICWE , fille naturelle de l’Empe:eur MAXIMILIEX 1, dont il n’eut point d’en; ânts. Du premier lit sortirent 1. HUQUES DE
arl~L~N,p~3mierPriBCe
d’Epinq ;%CLAUDE
1)EMELU,Y,~&~%~
9 Ao6t 1531 ~ADRIENDE
f:ROY, Comte de BoeuZx, Chevalier de la Toifion d’Or. MORERI. JEAN D'ALBRET, Koning
1ran Navarre, is de overgrootvader van HEN-

i zhambellan

1)RIK IV;ISABEAU

D'ALBRET,JEANS

ZUSter,

s deovergrootmoeder ~~~PIERREDEMELUN.
;Waarschijnlijk
heeft HENDRIK IV de bepa1 ing in het bestand doen opnemen ten behoet re van zijn’ bloedverwant PIERRE DE MELUN,
Fviens weduwe in 1609 nog in leven was. ReS oE. v. HOU. en Westfr. 3 April 1609.
PIERRE DE MELUN was eerst getrouwd 2
J rulij ~~~PHILIPPE-CHRETIENNEDELAI ,~~N,fihe de ~H~~~~~,IIdunom,Comtede
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h&i?a,&deaiARIE DEIfoWTIOBRRCY-BOBNES.MOREBI.~ZS IKARIEDE MONTIIORENCYII~I?~ES was zuster van den Admiraal PWILIPPE DE ~LONTI~RE?YCP,
Graafvan Hoorne,

onthoofd met EQIONT. Uitdit huwelijk is een
mn gthren , jong overleden.
Met BOE, dl. XVI. b1.43, noemt ook ROOFT,
bl. 795, de Prinses van Epinoy , die Doortik
bij afwezigheid van haren echtgenoot, van 1
Oet. tot 29 Nov. 1581 tegen Parma verde~~~~~,PRILIPPACHRISTIYA.KERVYNDEVOL~
KAE&BBEKE in de aangehaalde Doc. Hi&. 1.
488, noemt haar MARIE-PHILI~PINE, maar

zegt tevens, dat eenige geschiedschrijvers

haar del3 IX%LM Van PHILIPPOTE-CHRISTDIE
geven. Noch WAGEZAAR, VII. 416, noch BILDEXDIJK,VH.
42 vermelden haar’ voornaam.
Da uitgever van BILDIIHDIJKS
werk verwijst

VIL @held. bl. 287, naar het tooneelstuk
van NONSZ : Maràa van Lrrluin of het beleg van
Doornik. De naauwkeurige
BOR en de welonderrigte HOOFT worden gevolgd door AREIYD,
dl. ID. st. 1. bl. 3.
PHILIPPE-+XXRPTIE~NE*S
broeder, EMHANUICL DE LALAIXGI, Baron deMontigny,
het
hooti der nurlwnterten, en haar zwager ROBERT DE IUELUN,
Markgraaf van B$&orgh
waren onder de belegeraars van Doornik, en
etelden te vergeefs pogingen in ‘t werk om
hunne zuster, toen zg in triomf uit Doornik
trok, tot de Spaansahe partij over te halen.
HooFT,~~~.

In Frankr2jk hertrouwde PIERRE DE MELIJN, 19 Augustus 1586, met HIPPOLYTE DE
YOXTNORENCY,
fille de JEAN, Seigneur de
BUTS,
et de BERNARDE GAILLARD-LONJUm~n,dontileut: l”. OUILLAUMEDEYELUN,

ne 1580 [drukfout], Prince d’..?+inoy, etc.,
Chevalier de la Toison d’Or, grand Baillif
de Hainaut, pui rentra. dans les biens de sen
père 2’an 1602 (waarschijnlik
drukfout voor
1609). 2O. HENRI DE MELUN, Marquis de Ric?&ebourg,$&xb~ du Roi HENRI IV, tueenduel,
ôo. autre HENRI mort en Juin 1601 sans alliaDce. 4'. MATTHIAS DE MELUX, mortenbas
&ge des piqûres qui lui firent des mouches B
miel. 5'.HENRI-AXYSEDE YELUX, Marquisde
Ilìchebourg, Capitaine d’une compagnie de
cuirassiers, qui se signala a la bataille de
Prugue au service de l’Empereur et mourul
sans alliance au mois de Novembre 1630.6O.
HIPPOLYTE DE MELUN, mariee 1610 a PHILIPPE DE LIBXE,
Prince d’Arsmberg,
Dm
&.4rscAot, morte 16 Fe’vrier 1615. 7O. ANNE
DE XELUN, mariee 5 Sept.1611 BALExANDRE, I du nom , Dut de Bournonvilb
, Comu
de Hennin-Liétard, etc., Chevalier de la
Toiaon dor.
C.ROBERTDEMELUN(DB~ELEUN
inzijne
brievenbij K E R V Y X D E V O L K A E R S B E K E , dl.1,
bl. 81 en in de Correspondance de Guill. le Tao.
t. V.), om ‘t leven gekomen door ‘t springer

ran een der bmndsehepen
ilntwerpm,

hii ‘t bs+legvm

4 April 1585, sans poethit
)‘AXNE RoLLI~, dame d’disaeriea
et de Dui!ant , fille de OEORGE, Seigneur d’dimeriss et
~~JEANNEDEHA~LAL,
MORERI. Totin
vordt hiJ in onze geschiedenis genoemd de
Burggraaf van ffend. HOOFT, bl. 531, 555,
;17,626,631; WAGENAAR, dl. VII. bl, 166 ;
LREND, dl. IL st. 6. bl. 77,238,enz.
In dat jaar
rerzoende hij zich met FILIPS, die hem beoonde met den titel van Marquis de RW*
ran toen af aan werd hij bij de meeste geIchiedsohrijvers
onder dien titel aangeduid.
Zie zijne brieven aan PARIA in de Corresp.
ieGuill.leILac.,t.
V; KERVPNDEVOLKAERS3EEE, etc. dl. 1. bl. 438; Arohives,
VID. bl.
136. Maar hij was AIarquis de Roubaix et de
Kichebourg: KERVYN em., in den index; zoolat hij nu eens onder dezen, dan onder ge3en titel voorkomt. In den Zomer van 1580
spreekt HOOFT, bl. 699, van den Burggraaf
pan Gend, nu getitelt Markgraaf van Rijsburch
3f Rubati en noemt hem vervolgens tot aan
Gijn’ dood den Markgraaf van Rijslrurgh (ook
wel Rijsborgh zonder meer), bl. 700,710,819,
333,914,999 en volg.Verg. DB TASSIS, Co*nrrz.
de Turn. Belg. ; pass&. En mie een voorbeeld
van zijne ruwheid bij HOOFT, bl. 914.
FILIPS gaf hem de (in 1582 en 1584,
volgens MOHERI) verbeurd verklaarde goederen van zijn’ broeder PIBRRE, met den
titel van Prins van Epinoy en de orde van
hetGuldenVlies.
CHIFFLET,I~>RUI
Ge&il.
No. CCLXXVI en CHRISTN., Jur. Her., t. 1.
p. 492 noemen hem dan ook, in de lijst der
Ridders, Prins van Epinoy en Markies van
Roubaix; maar, voegen zij er bij, hij overleed
sans avoir reçu le collier: hij overleed, ookv66r
dat hij den titel van Prins van Epinoy had
aangenomen.
De aanteekening van GROENV.PRINSTEREX, Archives, dl. VI. bl. 67: I~ROBERT
DE
MELUX, Comte et plus tard Prince d’Epinoy ,
signataire de la confedération
des nobles; en
1577 au service des Etats-gBn&aux,”
kan
aanleiding geven tot verwarring. Den titel
van Comte d’Epinoy hebben alleen gevoerd
EOBERTS grootvader FRANÇOIS, en mijn’ vader HUGUES, korten tijd vódr dat hij Prins
van Epinoy werd. De Prins van Epinoy , die
na 1579 bij de geschiedschrijvers wordt vermeld,is overal PIERRE DE&IELUN.
Er was een DE YELUN onder de verbonden
edelen in 1566 ; h$ behoorde tot hunnegedoputeerden, die met eene zending naar de provincien gezonden werden. TE WATER, Ver6ond, dl. 1V. bl.21 ,waar men DE MELLEYX
leest; Archives, t. 11. p. 62, waar DE DYELLYY.
TE WATER meent, dat het waarschijnlijk is
dat hier bedoeld wordt ROBERT DE MELUX,
wiens levensbeschrijving hij dan mededeelt
dl. III. bl. 123. Maar welke zijn de gronden

,
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voor die waarschijnlijkheid? Er zijn drie
broeders, welke aan het verbond hebben kunnen deel nemen: ~~~~~~sin1566ongeveer
20 jaren oud, PIERRE 19, ROBERT naauwelijks
18. Van 1567-1577 wordt niets vermeld
aangaande deze broeders. In 1577 wordt
ROBERT DE MELUN, Burggraaf van Gend, door
de Algemeene Staten aangesteld tot een der
chefs van het, leger; zijn broeder de Senechal
van Henegouwen, is Gouverneur van Doornik.
In 1579 en. later is ROBERT DE MELIX, Marquis de Roubaix, Gouverneur van Artoìs,
voor do Spanjaarden, terwijl in diezelfde
streken de Prins VAX EPINOY het bevel voert
voor de Staten. Die twee broeders waren dus
zeer bekend; maar bij de meeste gesehiedschrijvers wordt bij den Burggraaf van Gend
zijnfamilienaam ROBERT
~~N~Lu3gevoegd,
terwijl de Senechal van Henegouwen misschien nergens met die bijvoeging voorkomt.
Welligt is daarom ROBERT, tieer dan zijn'
broeder, bekend als een DE MELUY. Doch
ook PIERRE kan het verbond geteekend hebben, En de0udstebroeder~~~~~R~
sterftte
Venetië 1579 ; het is niet onmogelijk dat hij,
door zijne deelneming aan het verbond gecompromitteerd, ten tijde van ALvA, met zo0
velen uit den landegeweken en in den vreemde overleden zij.
D. JACQUESDEMELUN,S~~~II~~~~~S~&
ty, mort 1560, sans alliance.
E. HELENEDEMELUN, maride1565a
FLORIS DE MONTYORENCY,
Seigneur de jMontigny,
chev. de la Toison d’Cr (broeder van HOORNE,
9~ die met BERGHEN zijn’aood in Spanje v0nd).
F. MARIE DE MELUN,~~~~~~&LAM~RAL,
Prince de Ligne, Comte de Faucambergue,
Gouverneur d’rlrtois, chev. de 1aToison d’Or.
(Aanhaarvermaakte ~~R~R~z$~egoederen.)
N.D. W.P.DE FREMERY.
[Wat *** CR v. D. N.ons VO@RS IOREKI en DE

metledeelden , stemt hiermede overeen.]
- OntPjdino (1X. bl. 33, Vr. 50). Het is bekend dat vele namen van buitenplaatsen en
hofsteden in Overijssel, door middel van den
uitgang ing, die afsta,mming of bezit te kennen geeft, van eenen persoonsnaam zijn
afgeleid. Zoo is ook Ontijdìnc zeer waarschijnlijk genoemd naar eenen vroegeren
bezitter, wiens familienaam ONTIJD was.

CAEPERTIER

LAMED.

Noor (1X. bl. 33, i2). Bij ‘t doorbladeran van den Navorscher verwonderde ik
’ mij over den inval, om analogie voor den
bekenden diamant, in AziëKoh-i-noor genoemd, te vinden in de Grieksche taal. De
reeds veroordeelde afleiding van YV en Opctv
dunkt mij nog dwazer. Bij de naauwe verwantschap tusschen de Semitische talen,
dacht ik onwillekeurig aan het Hebreeuwsch,

niet alleen is dáár het woord 77~ (oer) Licht
ivan waar het Hoogepriesterlijke
Urim en
I!hummim, PjLicht en regt”), van het wortelwoord, het werkwoord T$K (oor), schijnen,
Iichten; maar er bestaan ook vormen met de
r2 er voor, als: l,lf nahar, ook in het Syrisch
in gebruik, voor lichten (werkwoord), maar
vooral 13~ (noer) werkw. Zichten, zelfs het
eubstant. van denzelfclen vorm, in de beteekenis van vuur. Dit laatste werkwoord Neer
heeft ook de Arabische taal ; ontegensprekelijk verwant, met deIndische talen. Op grond
van dit laatste vooral, geloof ik, dat dá&r de
verklaring van ons Noor moet gezocht worlen.
J. C. V.
Noor, Nektar (bl. 33, Vr. 52 en 53). Auch
sonderKoki-noor’s Dasein lehrt uns die arasische, Syrische und hebräische Sprache,
iass noor, nuur, ner Licht, Feuer, Leuchte beleute. Der gewöhclichen Annahme, v~po#
jei aus YI) und 8piiu zusammengesetzt, stehen
lie Regeln der Contraction entgegen, nach
welchen es ~“po# oderucüporl, heissen müsste.Wenn demnach FIDE YACCAREëR" die Ableitung eines griechischen Wortes aus dem senitischen Sprachstamm nicht scheut; so
kam Derselbe auch u&rap im arabischen
nukatar (von katara duften, hebräisch: kiter
räuchern) oclorem f undens , fragrans aroma
wiederfinden, da sich p in Y (wie $U in U~U,
xfi in ne) zuweilen verwandelt.
Dr. F.
Schieringcrs (1X. bl. 33, Vr. 54). Volgens
le Krongk van OCCO SCARLENSIS,bl.l%!,
noemden die van Westergoo zich Schieringers,
uit hoofde zij overvloedig van visch en schiersal waren voorzien, terwijl hunne tegenpartij , die van Oostergoo, zich vetkoopers noemden, vermits zij hooge en schoone landen en
vette weiden bezaten.
De schier-aal is de beste en oneindig beter
dan de zomeraal. Zij wordt in den herfst gevangen, is zwart van boven en wit van onderen of op de buik, zeer vet en geschikt om
in te maken.
Men bezigt het woord schier voor helder,
proper, zuiver, b. v. eene schiere boedel.

H. J. W.

Baron de Zelandre (1X. bl. 33, Vr. 55). Bij
Archives de I’Ancienne Chambre des
Comptes de Flandre, à Lille, Bruxelles 1840,
wordt op bl. 350, uit, de rekening van CH~STOFFEL GODIN, A”. 1614, de volgende post
vermeld :
aA J A C Q U E S D E Z E E L A N D R E , pourunvoyage qu’il allait faire en Allemagne & Ia tour de
l’Empereur, 500 livres.”
..R. E.
GACHARD,
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ORACEN.
2 3 8 . - Johan Celé. In de Oudh,. en Gestichten van Deventer, dl. 11. bl. 208, 209,

worat

Rector van a0 Fraterschool te Zwol genoemd. Om zijne uitstekende godvruchtigheid en geleerdheid was
hij de boezemvriend van GERARD GROOTE
geworden. Veertig jaren lang stond hij aan
het hoofd der Zwolsche inrigting. Is er van
dezen man iets meer bekend? of liever, kan
iemand zijne levensbeschrijving mededeelen,
zoo als die moet voorkomen in het 2de boek,
68ste Hoofdstuk van J. BUSSCHIU~, Chron.
Windesh.,welk
werkikniet bezit? Eene spoedige beantwoording zal aangenaam zijn aan
JOHAN

CELE

K.J.R.VANHARDERWJJK.
339. - Sm+ ze maar op den wagen. In
den aanvang dezer eeuw werd in Gelderland,
en ZOO ook zeker in andere deelen onzes lands,
dikwijls gezongen een spot- of hekellied,
waarin LUCIFER wordt voorgesteld, die met
zijn’ helschen wagen rondrijdt, de bedriegerijen in neringen en handteringen der menschen met welgevallen gadeslaat: van den
bakker, die zin brood te ligt maakt, van den
koopman of grutter, die geene goede maat
geeft, van den kleermaker, die de lappen
steelt, enz. Bij al die opmerkingen, waarin
de oneerlijkheid der menschen wordt gehekeld, staat achter ieder couplet het referein:
Maar LUCIFER roept, wees maar content,
E n gooi (of smijt) ze maar op mijn wagen!
Wie kan mij ook dat lied, benevens nog andere spot- of hekelliederen uit den mond des
volks, in den Navorscher , dien wij wenschen
dat ze wel wil opnemen, mededeelen?
D.BlJDDINGH:

330.- Werken van
- Fransche en andere
Zoölogen. Welke zijn de volledige titels der
werken van

G. CUVIER, F.CUVIER,DESMAREST,LESSON,DEBLAINVILLE,GEOFFROYST.
HILAIRE, ISIDORE GEOFFROY ST. HILAIRE,
benevens van ILLIGER, OGILBY ende voor-

naamste engelsche zoölogen?

X.

men, verdere titels,’ ambten, echtgenoot en
descendentan?
X.
333. - Gerrit van Lennep. GEERIT VAN
gaf in 1794 ta Leiden Jeugdige Gedichten uit, die door J. w. VAN SONSBEECK
met een lofdicht werden vereerd. Wie was
die GERRIT VAN LENNRP? en wat isermeer
van hem bekend dan in het Woordenboek van
WITSEN
GEYSBEEK
omtrent hem staat aangeteekend 9
tLENNEP

3 3 4 . - Nepotismus van 1798-1801. De
kundige schrijver van het zoo belangrijke
werk: De staatkundigepartijen in Noord-Nederland (1837), zegt bl. 832 : IjMen had onder de Republiek der Vereenigde Nederlunden over nepotismus geklaagd. - Het nepotiSvbUS der democratie was, onder het vijfmanschap van 1798, niet minder dan dat der arìstocratieimmer geweest was.“Hier wordt klaarblijkelijk mede bedoeld het vijfmanschap,
dat van Augustus 1798 tot October 1801 het
uitvoerend bewind uitmaakte, want van het
ephemerisoh ViJfmanschap,
dat in Januarij
van dat jaar werd aangesteld, en nog geen
halfjaar duurde, kan hier wel geen sprake
zijn. Nu behoorden tot eerstgemeld vijfmanschap, behalve de vijf in Augustus 1798 benoemde J. w. VAN HASSELT, A.W.H~EDT,
A.F.R.E.VAN$AERSOLTE,FR.
ERMERINSen
J. F. R. VAN HOOFF
(de laatste in plaats van

den

oorspronkelijk

benoemden MONTANUS
Hoogleeraar
J. H.
en BESIER, Deze
acht mannen waren gedurende genoemde
jaren successivelijk leden van het uitvoerend
bewind ; aan hen stond de begeving der meeste ambten en bedieningen. Te vergeefs zoek
ik nu onder die namen een vriend van het
nepotismus, en vraag alzoo of de gedurende
die drie jaren plaats gehad hebbende benoemingen tot ambten en bedieningen, de bovengemelde beschuldiging van nepotismus te
hunnen opzigte kunnen wettigen? Bedoelde
de schrijver ook het twaalfmanschap van
1801? Doch dat bewind kan niet wel democratisch genoemd, worden. Vergelijk J. VAN
HETTEYA), bij opvolging de
VAN SWINDEN,G.J.PIJMAN

331. - Qe Simir. Ik bezit eene afbeelding, LENZTEP , De voornaamste geschiedeni8sen van
voorstell#&e een dier van de algemeene ge- Noord-Nederland, IVde Afd. 2de st. bl. 112
daante dti&yenaas, met stotnpen kop, lange en 113, en BEELOO, Gesch. de8 VaderlapId8,
ooren, een’ tamelijk langen dikken staart, en bl. 357.
8. s. s.
‘.
onregelmatige vlammen en strepen op de
333. -Loeoe8teinien zou mij verpligvacht. Onder de plaat staat de naam Simir.
Wie kan mij opgeven welke diersoort deze ten met eene opgave:
plaat voorstellen mag ? Ikvoormij dachtaan
1. Van alle afbeeldingen van het slot los I
vestein, zoo uit- als inwendig. Behalve eene
Hyenoïdeo.
X.
aanwijzing, waar die afbeeldingen gevonden
333. - Heer van Berbice. Een Heer VAN worden, zou ik tevens gaarne weten, door
PERE, te Vlissingen,
moet in ‘t begin der vorige wie ze vervaardigd zijn en in welk jaar.
eeuw Heer van Berbice geweest zijn. Is dit
2. Van alle beschrijvingen van Loevesteìn,
zoo wel van het uit- als inwendige. De Gewaar? en wo ja, welke waren e+e voornaDl. 1X.
21

.

16%
achiedkundige

aanteekeningen betrej’ende

Loe- I reglement van den laden &art 1656 voorkomen?
F. v. A.

Van BOOXZAJERenXERKES;
De oorsprong van Loevestein van VAN DAM vAx BRAKEL, en hetgeen over Loevestein gevonden
wordt in NIJHOFFS Bijdragen voor Vaderl.

VeStein

Geschiedenis, - dit alles is mij bekend.

R.
236. - Tieleman Cupus, Historie van de
reformatie in Nederland. Wie het Bìogr.
Woordenboek der Nederlanden van VAN DER
~ben
VANHARDERWIJK,
dl. III.bl.929, opslaat, zal daar lezen dat TIELEMAYCUPUS,
van 1586 tot 1612 predikant te Nieuwpoort,
eene Hìstorie van de reformatie in Nederland
schreef, welke, volgens hetgeen er van gezegd wordt, vele belangrijke aanteekeningen
kan behelsd hebben. Evenwel r)de uitgave
van dit werk heeft geen voortgang gehad,”
lezen wij. Is er dan niets van uitgekomen?
En is het handschrift van CUPUS sedert spoorloos verdwenen?
R.
23r. - Onder Jan. Hoe is men gekomen
uan het bekende gezegde: onder Jan blijven,
dat bij zoo vele soorten van spelen gebezigd
wordt?
F. v. A.

240. - l?e%ant te Constantinopel in 1708.
Wie was de hollandsche gezant te Constantinopel in het jaar 1708, die, omdat de GrootVizier ontevreden op hem was, en hij vreezen moest in zijn hotel niet zeker te zijn, zich
om bijstand wendde tot den engelschen ambassadeur, maar hier werd afgewezen, waarna hij de hulp inriep van den franschen afgezant FERIOL, die ze hem bereidwillig verleende, en dit niettegenstaande in den spaanschen successieoorlog de Nederlanden en Engeland te zamen tegen Frankrijk streden ? Is
deze gebeurtenis ook van elders bekend, en
had zij ook gevolgen?
D*.

241. - Hocko. WESTERMAXS IlEustrirte
Deutsche Monntshefte, Nov. 1858, p. 233: ,,den
Hocko, der in Holland vor der französischen
Revolution bereits eingebügert war.” Welk
dier wordt hier bedoeld, en is het feit waar?
Zoo ja, zijn er nog sporen van dat acclimatiseren over, en wáár P
D*.
242. - Een Metternich in 1708. SAIXT
verhaalt in zijne Mémoires, tom. IV.
p. 249, dat na den dood van den bisschop
van Munster in 1708, onder de mededingers
zich voordeed zekere baron VAN METTERNICH,
wiens candidatuur zeer ondersteund werd
door de Hollanders, en dat hij inderdaad tot
die betrekking werd gekozen, en daaringehandhaafd, niettegenstaande de tegenkantingen van den keizer van Duitschland. IR
deze METTERXICH van dezelfde familie als de
thans grijze kanselier te Weenent
D*.
SIMOY

238. - Strafen op het tweegevecht. In de
resolutie van H. Ed. Gr. Mog., dd. 22 Maart
1657, wordt bepaald, dat iemand, die in duel
of aan de wonden, daarbij bekomen, komt te
overlijden, niet over dag zal mogen begraven
worden; dat buiten de dragers niemand het
lijk zal mogen vergezellen of volgen ; dat er
geen vertoon van blazoenen of familiewapenen bij de begrafenis mag plaats hebben:
alles op eene boete van f lOO.-; voorts ,Ibij
soo verre den Needergeslaagenen in Duel
bevonden word geweest te sijn Autheur van
de querelle, en den Appellant, dat in sulken
eas desselfs doode Ligchaam tot een publicq
scandaal voor seekeren tijd, ter arbitragie
van den Regter te termineeren, op het Schavot, ofte de plaatse daar men gewoon isopenbaarlijk de executiën van justitie te doen, aan
eenPaal, ofte opandere schandelcke maniere
voor alle de weereld ten toon gesteld, ofte tot
een spectacnl gelaaten sal worden.”
Tot wanneer is deze resolutie van kracht
gebleven (in 1740 was zij nog niet ingetrokken)? Werden die gestrenge bepalingen in den
regel ten uitvoer gebragt? Zijn er voorbeelden, dat in het laatst der voorgaande ofwelligt ook nog in deze eeuw iemands lijk zco
schandelijk is ten toon gesteld, als in die resolutie werd bepaald?
F. v. A.

239. - Rybieren en quanselbieren. Na de
verklaring van bokse-bieren gegeven, blijf ik
vragen, wat rgbierea en quanselbieren beteekenen, die met de buxembìeren in het Egt-

243. - Thomson. Is de engelsche dichter
THOMSOY ooit getrouwd geweest;zoo ja,
met wie, en welke zijn zijne nakomelingen ?
Is er ook een familieregister van zijne acht
broeders en zusters?
DE MACCABEëR.
JAMES

244. - Johannes Murmellius.
JOHANNES
medeleerling van RRA~IIIUS,
was te Roermond geboren en bekleedde het
leeraarsambt te Keulen, Munster, Alkmaar en
te Deventer, alwaar hij in 1517 overleden is.
Wie kan mij zeggen waar ik iets meer
over hem zou kunnen vinden?
J. B. S’.
oIuRïx~LLIus,

248. - Zonderling zegel. Dezer dagen
kwam mij een stuk in handen, geteekend
Rotterdam den 21 Nov. 1791, voorzien van
het volgende zonderlinge zegel, in lak opgedrukt. In ‘t midden van den ronden stempel
staat een halfronde bol binnen twee cirkels.
Aan gemelde cirkels hangen twee wapenschilden, schuinslinks de leeuw, schuinsregts

.

de adelaar met dubbelen kop. Aan den onderkant des cirkels vertoont zich de wereld,
met het kruis opwaarts. Onder de wereld
staat weder een wapenschild met eene zespuntige eter. Tuaschen
deze ster en den arend
ia eene ronde plaat, waarop eene sfeer is afgebeeld; tuaschen de ster en den leeuw eene
andere, die een’ berg, en daar naast een’ boom
vertoont. Beide stellen dus wel hemel en
aarde voor. Boven dit alles driven, langs
den rand van ‘t zegel, eenige wolken, waar,
links, eene linker-en, regts, eene regterhand
uitsteekt. Beide handen wijzen echter niet
met een maar met twee vingers, naar een
zestal kleine rondten, die in twee rijen van
een hoepel afhangen, in welks midden een
beker staat. Ze duiden zeker het planetenstelsel of de dagen der week aan. Regts namelijk zien wu a v en 3, links c 9 en v.
In ‘t midden der beide rijen staat, echter
niet op een afzonderlijk rond, nog eene grootere 9, zoodat de vroeger genoemde p zal
moeten zijn. ‘t Randschrift, voor zoo verre
leesbaar, luidt: VISITA IN . , . . . ìE REC> TIFICANDO INVENIES OCCULTUM
LAPIDEM.
S. J.
Wie weet er iets meer van?
246. - Cosmo de Pescarengis. COSMO

DE

was de zoon van een’ piemonteea, die in Vlaanderen die Lonlbarde ofte !i!‘afel van Leeninge opgehouden hadde, zoo als
VAN METEREI
schrijft; in zijn vonnis staat
echter, eertzj’ts Lombaert off Tafelhouder binnen dezer stadt Leyden. Ztin portret werd
door J. STOLKER geteekend, onder welk geteekend portret staat: ~~COSMO PASCAREXGIS
Piemonteesch Cornel op den 26 October 1587,
benevens JACOB VOLXAER en Kapitein&fauLDE binnen Leyden onthoofd, wegens eene
conspiratie om aan den Grave van Leiceste?
meer authoriteit te bezorgen,zijnemisnoegdheid tegen de Heeren Staten ontstond, omdat men eene compagnie soldaten, die hij
zelfs geligt had, gecasseerd had.” Zie E. VAN
METEREX, Lib. 14, p. 259 (p. 278 in mijne
editie).
Naar welk portret maakte STOLKER deze
teekening? Is het origineel nog ergens voorhanden ? 3. STOLKER, geb. 1724, overl. 1785
te Rotterdam, heeft misschien aldaar het portret gevonden en er eene teekening naar gemaakt.
C. K. v. S.
PESCARENGIS

241. - Reinier Crabeth. Den 24aten Julij
1768 overleed te Goucluin den ouderdom van

83 jaren de Oud-Burgemeester REINER CRABETH. Was deze een afstammeling der glasschilders DIRK en WOUTER CRABETH,aai1 wie
Gouda de vermaarde kerkglazen te danken
heeft, en ia met dien burgemeester, zoo als

ik meen ergens geken te hebben, hetgtd&
lier beroemde kunstenaars uitgestorven?
24s. - Gezondheidsbuiden. Het nederl.
oorlogschip de Amazone, Kapitein WILLEX
MAY, zeilde in December 1767 uit Plymouth
naar de kust van Gtinea en vertrok den 13
Junij 1768 van Elmina naar Suriname, waar
het den 18den Julij op de rivier het anker
liet vallen. Op de geheels reis was er van de
230 schepelingen niemand ziek geweest, wat
als een groote zeldzaamheid werd aangemerkt en ,,vooral,“zegt de NederZ.&fercarius,
r,vermits men de volmaakte gezondheid der
schepelingen verschuldigd is aan zekere kruiden, waarvan zij gebruik gemaakt hebben.”
Het is, dunkt mij, de moeite waard te onderzoeken, welke wonderkruiden dat wel
geweest zgn.
o”-P

249. - VolZe veldslag. Ik bezit eene op
perkament geschrevene acte, waarbij op den
2Osten October 1631 Burgemeesteren en Regeerders der stede Naerden, met consent en
goeddunken van de Vroedtachappen verkoopen voor zestig carolinen van XL grooten
aan GERRITCORNELISZ.NAUTGLA8~>POOl'tSP
schap en volle veltslagen op ter gemepte sn
gebruyck van heyde en weyde van Uo&&
en aancleven van dien, aoo voor hem eelven
als ayne aoonen en auccesseuren
t’ ay deaelve
getrouwt ofte ongetrouwt souden mogen wesen.”
Was het toekennen van nvolle veldslag”
nog iets anders dan het toestaan van het gebruik der gemeene weide, en had het bestuur
van Naarden destijds te beschikken over de
hei,de en weiden van geheel Gooiland?
P-(P

250. - De tien geboden in twee regels.
heel& eert Gods 11zwn ; viert ZQn’
rust j
Eert d’ouders ; doodt noch boU, noch steelt, noch liegt,
noch lust.
Dient God alleen, geen

Wie is de diahter van bovenstaande regels? Zijn ze van RUYGENB, of van wien anders ?
H. v. K.
251 . - Hqndschriften
van Arnoldw Geeateranus. De aanteekeningen van ARNOLDUI
UEEBTERASUS,
wegens zijne gevangenneming te Amsterdam, vervoer naar, verb&f
op en vlugt van .&oevesteia (1621-1631),
werden in 1803 door Mr. J. SCHELTENA uitgegeven in het tijdschrift de Schouwburg
(NO. 2, bl. 75)) en daarna in z@r Geschied-.
en Letterkundig Mengelwerk, dl. IK st J.Iá.
Het oorspronkelike berustte toen, benevens
eenige andere familiestukken, bij een’ van
GEESTERANUS' nakomelingen, met name dan
21*
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Wel-Eerw. Heer c. VAN SCHOONE, predikant
der Remonstrantuche gemeenta ta Amsterdam, en in 1808 overleden. De vraag is, waar
die handschriften gebleven zijn.
t. t.
262 . - Keizers van Japan. HiJ zoude mij
zeer verpligten, die mij de namen en regeringsjaren wilde opgeven van de keizers of
Djogouns van Japan, van YEYE NARI af, die
in 1786 den troon beklom, tot en met den
tegenwoordigen ; liefst, met opgave der bronnen.
HERMAN.
262.- Charles de Nië~les. CHARLES DE
NIëLLES was waalsch predikant te Utrecht,

toen hij in 1618 ter Dordsche
Synodegedaagd
en mede verbannen werd. Na verloop van
twee jaren kwam hij weder in het land, doch
werd eerlang gevat en op Loevestein gezet.
In zijne verbanning en ook op Loevestein
volgden hem zijne vrouw en beide kinderen.
Doch met. wie en wanneer was hij gehuwd,
en hoe heetten zijne kinderen?
Deze vrouw schijnt op Loevestein of kort
na zijne bevrijding gestorven te zijn. Althans
in 1632 huwde hij andermaal ter wille zijner
jeugdige kinderen met. . . . ?
De juiste tijd, waarop DE NI~LLES gestorven is, was mij nog altijd onbekend, toen ik
onlangs in het werk van M. u. HAAG: La
Franceprotestante (in voce NiëUe), vond aangetaekend,
dat hij den Zsten Dec. 1652 gestorven zou zijn. De Hoogleeraar TIDEMAN
(zie de Remonstrantsche broederschap, bl. 227)
heeft, echter ter plaatse, waar men dit het
eerst, zoeken zou, niets van dien sterfdag gevonden. Op welken grond steunt dus het, berigt van HAAG?
Ook het jaar en de plaats zijner geboorte
schijnen geheel onbekend. Wie mij dienaangaande en omtrent zijne afkomst en geslacht
iets kan mededeelen, zal zeer verpligten
H.
254. - Wapen van Lumey. Weet men op

te geven het wapen van WILLEM DE LUMEES,
Graaf van der Mark, Vrijheer van Lumey,
vermaard ten tijde van den Prins van Orat~‘e
in 1568. Ik heb een wapen van DE LUMEES,
zijnde het schild goud, gedekt met zes klaverbladen van lazuur, gedeeld 3,2 en 1.
V.A.H.
265. - Palemaillebaan. FR. HALMA, Toneel der Vereenigde Nederlanden van de stad
Utrecht sprekende, zegt jldoch nergens vindt

men het lustiger dan aan en in de Palemaillebaan, welke de kroon spand boven alle anderen, .etc.” Waar wordt dat woord van afgeleid, en wat zegt het eigenlijk? Men zeide
in mijne jeugd, toen ik het spel dikwijls mede gemaakt heb, altijd enkel maliebaan, en de

hamer, waar men de ballen mede sloeg,werd
ook de malie genoemd.
V. A. H.
266 . - F. Borri. Inden Deenschen Spectator van denHoogl. L.HOLBERG,U~~ hetHoogduitsch in ‘t Nederlandsch vertaald, dl. 11.
bl. 179 enz. vind ik het volgende: &elijk
verscheide krankhedennitdeimaginatiespruiten, worden ook verscheide door dezelve gecureert. Van wat uitwerking de imaginatie bij
de patienten kan zijn, is ongelofel$k.
De bekende chymicus FRANCISCUSBORRI~~~~~~~~~
langen tijd alle ziekten, en verkreeg daardoor zulk ene reputatie, dat zichpatïelten van
Parijs naar Amsterdam deden brengen, om
aldaar van hem gecureert te worden ; doch als
men eindelijk merkte, dat hij gene anderen
helpen konde,
dan die eene sterke imaginatie
hadden en zijn credit geheel begon te dalen,
konde hij daarna gene meer cureeren.”
Wie weet meer van F. BORRI ?
J. C. K.
281 . - P. J. Convenent.Van dezen maakt
melding in zijne Kerkel. Geschied, van

IJPEY

de 18de eeuw, dl. X. bl. 658; hij noemthemeen
kundig man, die eerst te Middelburg, later in
den Haag woonachtig was en ten jare 1796
uitgaf eene Proeve over de menschniooglzj’ke
voorwetenschap iu de aloude starrenvoorzegkunde, als een middel ter uitbreiding van dezelve. Ik
ZOUgaarne Van PAuLuSJOSEFCONVEYENT,in
‘tregister CONVENANT genoemd,meerbijzon-

derheden

weten.

J. C. K.

268. - Gouverneur van Ceylon. Wie was
de gouverneur van Ceylon, die in 1740 de
zendelingen der Evangelische broeders
~- of
_HernhuGers, door zijn’ Voorganger (7) gunstig
ontvangen, van dat eiland verdreef? Zie A.
IJPEY, Kerkel. Geschied. der 18de eeuw, dl. 1.
lste stuk, bl. 99.
J. C. K.
269. - Levade. LEVADE was, volgensa.
Kerkel. Gesch. van de 18de eeuw, dl.

IJPEY,

11. bl. 89 enz. een welsprekend predikant bij
de waalsche gemeente te Amsterdam, en naderhand te Lausanne. Hij gaf in ‘t licht 6
leerredenen over het oneeloof.
die te Amsterdam in 1777door hem g&houd& zijn, met nam
3 andere over verschillende onderwernen.
tz
Lausanne gehouden in 1791, onder den FTieÏi
Sermons prononcés dans les Eglises d’dmst. et
de Lausanne. Hieruit wordt door IJPEY 1. C.

bl. 69 in not. een staaltje medegedeeld, dat
niet pleit voor de goede zeden der Amsterdammers van dien tijd. Wie kan mij levensbijzonderheden van hem mededeelen ?
J. C. K.
2 8 0 . - Samuel Prince. Volgens de Geschiedkundige aanteekenìngen ktreffende Loe-
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vestein van

BOONZAJER en MERKEB
(Gorinchem, 1849) ,zou SAIUEL PRIXCE, vroeger
predikant te Baartunjk bij Heusden, na op
Goedereede betrapt en naar’8 Gravenhage gevoerd te zijn, in 1624 op Loevestein zijn gebragt. HU zou deu Prins met eenig geld hebben willen opligten. In Mei 1626 zou hij des
nacht8 uitgebroken, door de gracht gezwommen, doch in het riet verward geraakt en
verdronken zgn. Op welken grond steunt dit
berigt 4 BRANDT zegt alleen, dat hij, na door
BAPYA uit het tuchthuis te Amsterdam verlost te zijn, tot een ergerlik leven is vervallen. In de brieven der Loevesteinsche gevangenen vonden wij nooit van hem gewag
gemaakt.Ook
PASCHIER DE FIJNE noemt hem
niet in zijn Protest van het Loevesteynsche
huijs.
H.

3 6 1 . - Galante dichtluimen van Mr. W.
Bilderd$k. Wat is er van de echtheid dezer
stukken? De advertentie, waarbg dit bundeltje herhaaldelijk in de Amsterdaruxhe
Cow
runt is geannonceerd, zal ook wel de aandacht van anderen getrokken hebben. Slechts
eenmaal heb ik hiertegen eene advertentie
van den Heer KRTJSEMAN opgemerkt, maar ik
bezit den Jaargang van den Eanst- en Letterbode niet, waarop in zijn artikel gewezen
H.
wordt.
2 8 2 . - Kerkgezang. Gaarne zou ik een
antwoord ontvangen op de volgende vragen,
of althans eenige aanwgzingen
van bronnen,
waarin ik hierover iets zou kunnen vinden.
Heeft men in ons vaderland, nadat de gereformeerde kerk hier omstreeks 1572 gevestigd was, altijd psalmen gezongen, totaal
de tegenwoordige gezangen z& ingevoerd ?
Of zong men misschien op sommige plaat
sen, ook nog andere liederen, en welke ?
Heeft men in de Remonstrantsche
gemeen
ten, bij hare organisatie na 1630, overal ook
de psalmen gebruikt, en naar welke berijming? Hoe was het dienaangaande bij df
Doopsgezinden en Lutherschen ?
H.
263.

- w&n Uasslìnx. WILLEM USSELINXwas

volgene a. OOWMELIN, neen Antwerp8 Koopman, mette
wonlnge hier t’8materdanz gekomen (alsoo die van cl
Herformde Godsdienst uyt Braband geschopt wierden)
hebbende lang inspanjen en andere vergelegen Eylandel
parkeert. Hu openbaarde de Kooplieden den gehelen hen
ad inAmetica,en a00rdde ~euterseIndien,sprekendl
daarover veel met zeker Predicant, PETBUS PLANSIWI
enz.” (*).
De Heer Mr. H. J. KOEBEN zegt, in zijne historisch
beschr&ingvanden Nederl. Boerenstand, bl. 58: .La
ter heeft ookdeberoemde Antwerpsche handelaar wmm
UBSELINX met den Amsterdamschen koopman DIRK VAI
gas de amogmaking van de Beemster ter hand gen0
men, ofschoon h& schijnt dat hij daarbij een gedeelte val
; (+) B. UOMYELIN,

dl. 11. bl. 1107.

Beschrijvinge van Amsterdam

jn vermogen, zoo eorgvol in den handel gewonnen,
:rapeeld heeft.” Dit schrijven versterkt mij in de meeing, dat DIRK VAN OSS vroeger te Antwerpen gewoond
eeft (*1.

Intusschen is mii uit het archief van de Beemsfsr
ietgebleken, dat W~“LLEX USSELINX onder de eerste op
ers en deelhebbers van de Beemrler-bedijking gereZa kan worden
Eerst na de droo8making in 1612 komt zijn naam als
oornaam partioip&t voor, en worden hem ds zoodanig
g de verkaveling der gronden 400 Rijnl. morgen bij het
)t toegedeeld.
Kort daarna is hij tot Opperpoldermeester van de Reem(er verkozen; dit is dan ook de eenige betrekking, die
ij bij het Beemster Dljkacolle
ie bekleed beeft: nooit
3 hij Hoofd-Ingeland van de B eemster geweest. Inteendeel schgnen zijne zaken al spoedig achteruit gegaan te
ijn. Door verkeerde administratie, pleidooijen als anderins , heeft hij zijne bezittingen ‘in de Beemster zeer veriaarloosd , en aan het Beemster Dijkbestuur vele onaan:enaamheden
veroorzaakt; ten slotte z@ zijne eigemlomsen in de Beemster bij executie verkocht geworden.
Ue de hiertoe betrekkelijke stukken zijn, blijkens een
.og voorhanden register, tot een paket verzameld, en bg
d archief van de Beemster nedergelegd, doch later verlren geraakt.
Gaarne vernam ik meer bijzonderheden aangaande de
wensgeschiedenis vandezen beroemden handelaar en eeriten grondlegger der West-Indische Maatschappij.
Was hg de schruver van een werkje, getiteld: Waerchouwinge over den Treveu met den Konìngh van
gpaegnien, Vlissingen 1630 (t)?
Was JAN WILLEM USIELINX , die in 11319 als Remon:r; uit Amsterdam moest vlugten ($), een zoon van
J.BOUMAN.

[Men Zie over w. ~S~IZLINX: Mr. w. J. E. BERO vhn
)ussm
YUILKERK,
Bijdragen tot de geschiedenia on:er kolonisatie in Noord-Amerika, in den Gids 1848,
11. 702 en verv., 1849, bl. 622 en.verv. en de daar gel
leemde werken.]

264. - Gedenkpenning val& 1777. Ik ben
:n het bezit van eenen penning ter grootte
van een’ rijksdaalder. Het gehalte is zilver.
Voorzijde. Eene maagd, regts door een
licht bestraald, houdt in de linkerhand den
nercuriusstaf, het zinnebeeld Van den kooplandel. Aan hare linkerzijde schepen in het
verschiet. Omschrift: )> Consulte pergentes
Dei favorem speramus.” Onderaan: >,Uni ti
:orde manuque J. M. LAGEYAN.”
Keerzijde.
dis deugt en ijver werd
betragt
Ziet men zijn hoop en wens
volbragt
Waat door haar en ‘8 Hemelr
zeegen
W,ert , wat wenselak is
verkregen
Dus waftg een gelukkig
Weest ijverig, weys en
vreest u Godt.
1777.”
(*) Zie Navorscher, dl. VIII. bl. 132, Vr. 156, welks
vraag tot nog toe onbeantwoord is gebleven.
(t) Zie Troisieme
Catalogue, chez MABTINUS BIJBOBF, 1855, NO. 959.
(8) Zie WAGENAAR, Amsterdam, dl. 1. bl. 1675, en
G. BRANDT, Htut. der Reformatie, dl. IV. bl. 176.
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Bovenaan een bijenkorftusschen
twee tak.
ken.
Is dit een gelegenheidspenning, zooals LA.
GEMAN er meer vervaardigd heeft? IS he
misschien op de vereeniging van handel er
zeevaart? Inlichtingen zullen aangenaan
eijn aan
D. te D.
-.
266. - De boekdrukkers Craesbeeck tr
Lissabon. Onder een aantal werken in dt
XVIIde eeuw te Lissabon in de Portugeeschc
taal gedrukt, komen als drukkers voor: PI+
DROCRAESBEECR,, 1602; LOUREXZO CRAES.
BEECK, 1636 ~PAULOCRAESREECK,
1646; AX.
TOXIO CRAESBEECK DE MELLO, 1670; FRAN.
CISCOXAVIERDASERRACRAESBEECK,
1702
Kan men ook opgeven van waar deze boekdrukkersfamilie afkomstig was en of er omtrent hen ook eenige bijzonderheden bekenti
zijn? de jaartallen, achter hunne namen gesteld, zijn die welke op eenige hunner werken voorkomen.
LABORANTER.

Art. 1.
In den eersten, dat niemand, wie dat hg zij,
hem en sul mogen vervorderen eenige goederen
te scheepen, ofte te wagen te laden, om van ds
een Stadt ofte Plaatse in de andere gevoert te
worden, sonder de selve eerst en alvoorens op
het Comptoir van den Landt-tol aangegeeven,
ende gerechtighegt daar af bepaald6 te hebben,
oppoene enz.
Art. XI.
Dat oock eenen’ yegelycken , komende binnen
den Lande van Brabandt , onder den Staat van
de Geunieerde Provincien gehoorende, uyt eenige andere Landen, sal schuldigh zijn de Goederen t’schepe ofte wagen gelaaden , aan te geeven op de eerste Wachten, die hij, op twee mijlen
na, in het innekomen van het Landt aldernuast
sal wesen.”
Deze Ordonnantie bevat 29 artikelen, eene
lijst der met tol bezwaarde goederen, en is
groot 30 bladz. in 4”. Het slot luidt:
IjDese tegenwoordige Lijste is in denjaare
1651 geconfereert tegen de oude Lijsten, daar op
266. - Regten der 0. I. Compagnie. Wie ir
men tot noch toe desera Landt-tol heeft ontvangen en op gebeurt, en nader gerevideert en gearde schrijver van eene latijnsche dissertatie
resteert in den Raade van Staate in ‘s Graventot bewering van het regt derNeder% O.I.Com.
pugnie, binnen de limieten van haar octrooi 1 hage den 20 Augustì 1716.
In het jaar 1723 werd een exemplaar hierWasgeparapheert: J.H.v.WASSERAAB+
vt.
van door de vergadering der 17O naar Indiër
Ter ordonnantie van den Raadt van Staats:
gezonden, hetgeen mogelijk in verband staal
S.VAN SLINGELANDT."
met de reis van JACOB ROGGEVEEY, 1721s. v. w.
1723. Zoude men er ook inzage van kunnen
Ananasteelt in Nederland (1. bl. 2%; vgl.
bekomen ?
LABORANTER.
bl. 53,78,138; 11. bl. 98,349). Op bl. 138
~#jv. -- Heenvliet. Wie noemt mij de ei- van den eersten jaargang wordt melding gegenaren der heerlijkheid Heenvliet, sedert den maakt van het werkje van M. VAN DOORdood van JOHAN VAX KERKBOVE (POLYANNINCK. Daar ik in het bezit ben van het
exemplaar, waarin de schrijver zijne aanteeDER!, die haar in 1627 kocht, tot op 17371
VAN ALKEJIADE
en VAN DER SCHELLISG, keningen en latere bevindingen heeft opgeteekend, zal ik misschieu sommigen geenen
Beschr. van Brielle en Voorne ; de Tegenwoorondienst doen, door te melden hetgeen op den
dige Slaat, en VAX DER AA ZWij@n er van.
penning van AGNBTA BLOK betrekking heeft.
LAYED.
- AGXETA BLOK was geboren den 29sten October 1629, trouwde den 2den Mei 1649 aan
TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROiZGEBE

ANTWOORDEN.

Groote Brabandsche zwijgende landtol (1. bl,
19;vgl. bl. 39).Uithetantwoordopdezevraag
zou men, mins inziens, opmaken, dat die
tol geheven werd van passerende personen,
Het tegendeel had plaats: niet de persoon,
maar de door hem vervoerd wordende koopmansgoederen, paarden enz. waren met tol
bezwaard. Eenige dagen geleden kwam mij
in handen:
3) Ordonnantie en Lgste van defa Grooten Brabantschen zwijgenden Landtol, Gelegde en
Peerdgelt, over de Steeden, Vrijheeden, Dorpen, Heerlijkheeden
en Plaatsen, gelegen in
Rrabandt, ressort van dezen Staat, enz.

J.VANDE WOLF, zoon van ~0~13~~Sz~ster,

hertrouwde den 9den September 1674 met
SYBRANTDE FLISES (niet DIVLINEs,Z0081SOP
bl. 5), die eene zijdeweverij had. Uit VONDELS leven blijkt, dat hij zeer veel vriendschap bewees aan DE WOLF en diens huisvrouw, die zich met schilderen en poëzy bozig hield. SCHELTEMA, Mengelwerk, dl. JSr.
st. 2, bl. 313 (5), 278, bevestigt dat de ansnas op Vcverhof gekweekt werd.
VOXDEL heeft op de beide huwelijken van
AGNETA
BLOK
huwelijksgedichten vervaardigd ; het tweede, in den ouderdom van 87
jaar, wordt voor zijn laatste van dienaard
Jehouden.
Y>VANEIJXDEN~~VANDERWILLIGEN,G~-

schiedenis der Schilderkunst, dl. 1. bl. 288.
1. BOSKAM leeren w$ door buitenlands&
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scl~rijvere als een beroemd stempelsn$ier

kennen. FUESZLI zegt dat hij een Nimegenaar was; geen spoor van hem,noch van zgn
geslacht vonden wU echter meer in die stad ;
doch bij VAN LOON worden verscheidene gedenkpenningen gevonden, die bewijzen, dat
a in de XVIIde en XVIIIde eeuw bloeide.
Bo$Enma en VAN 1,00x waren tidgenooten,
beiden in Amsterdam woonachtig. Het komt
mij zeer zonderling voor dat VAN LOON overal
BOSUABW naam verzw~gt , want ik bezit een’
penning van den Rijsw@chen vrede (bij
VAN LOON, dl. IV. bl. 206, No. 2), waarop
duidelijk aan weerszijden gegraveerd is J.
BOSKAI. f., terwijl de naam in de afbeelding
aldaar is weggelaten. BOSKAM arbeidde in
1703 en volgende jaren te Rer+ FUESZLI,
th. 11. p. 104.”
Voorts komen er de prijzen in voor, die de
penning op verschillende verkoopingen gedaan heeft. ~TIJSSEN, 1802, f 45,- NIEUEORF, 1832, f %O,-” Onlangs bgxdD;”

f 34.-

.

.

PS. #Ce n’est qu’en 1733 que le culture d’ananas a obtenu en France les premiers fruits.”
NOëLetCHARPENT, HiSt.d.OTig.,t.I.p.144.
.Mekhior Winho$ ook W&hoff (1. bl. 156 ;
vgl. bl. 216 en IX. bl. 123). Wij zijn in staat,
het volgende omtrent dezen overijsselschen
regtsgeleerde en zijn geslacht mede te deele&
JOHAN WIJNROFF , Med. Dr. bij den graaf
van Oldenburg, geboren in 1449, trouwde in
1472 met FEMMA TEN HARM , dochter van
Jonker ROLOFFTENHAE1 en MECATELDVAN
DER YARCK, bij welke hi eenen Benigen zoon,
IBELCHIOR, verwekte. Hij is 54 jaren getrouwd geweest en overleed in 1526, in den
ouderdom van 77 jaren.
MELCBIOR WIJXROFF, J.U.Lic.,geboren
in 1500, getrouwd UWt ZWANIDA VAN BEVBREN, eenige dochter van Jonker HERYAN VAJ
BEVEREN en JOHANNA HONDEPIJPER. Hij
woonde te Ootmarsuna,
alwaar hij burgemeester was, en werd als regtsgeleerde hoog
gewaardeerd en dikwijls gebruikt (*). Zijne
verdiensten in het bewerken vau het landregt van Overijssel zijn genoeg bekend. Naal
de rekeningen der rentmeesters van Twentht
werden hem, in 1556, eenige erven en inkomsten van het domein in pandschap gegeven, die eeuige jaren na zijn’ dood nog niel
ingelost waren, waarschijnlijk wel nooit in.
gelost zijn. Hij overleed in 1572. Zijne kin.
deren waren :
(*) Volgens de rekening van. den rentmeester val
Z’wenthe over 1549, werd hij o. a. gelmikt in eene pro
cedure tegen Borgmannen en Schepenen van Diepenhek
om zich de tollen en het weggeld niet meer toe te eigenen
mam die aan den Keizer te laten. HU genoot voor vacati
&gs 2 ponden van 20 stuivers.

10. ANDRIES en 2O. JOHAN, beiden jong ge‘torven.
30. ANDRIES, de tweede van dien naam,
;ehuwd met EXGELINAMEIRINCK,~~~
welke
:even kinderen,die
allen jong zijn gestorven.
lij was geheimraad van den graaf VAN
CMDEN.
4O. CATHARINA, gehuwd aan JOHAN VAN
VILLET, waaruit een zoon, die zonder lijfserren gestorven is.
5O. WOLTERA, getrouwdmet QERHARDUS
~OVENIUS, die van 1563 tot 1567 conrector
ban de scholen te Deventer was, in 1568 eu
rervolgeus, na het vertrek van JOXAN VAN
~RONCKHORST, Rector, totdat hij den 17den
lan. 1579, na den overgang der stad aan de
Staten, werd afgedankt. HiJ werd toen rec;or te Emmerik. Hij had acht kinderen, t. w.
vier dochters, die in den geestelijken stand
traden, en vier zonen :
a. HENRICUS ROVENIUS, wordt genoemd
superintendent
van het Clarissenklooster in
Braband, of biechtvader van het adellijke
vrouwenklooster van Voorst buiten Brussel.
b. WOLTER ROVENIUS, jonggestorven.
~.GERRIT ROVENIUS, getrouwd metYlr~r&EA TEN HOLTEN, bij welke twee zonen : GERRIT, priester te Oldenzaal en CHRISTIAAN,
sen krijgsman.
d. PHILIPPUS ROVEXIUS , te Deventer in
1575 geboren, de beroemde Deken van het
Dldeuzaalsche
kapittel, Aartsbisschop van
Philippi enVicaris-Generaal
voor de Nederlanden. Bij de vervolgingen van de zijde der
Staten, nam hij dikwijls den naam zijner
moeder WINHOVIUS aan, om des te meer onbekend te blij ven.
6O. JOHAN, de tweede van dien naam, J.
U. Lic., geboren in 1540, is drie malen gehuwd geweest: in 1570 ~~~HENDRIKAvAN
BASTEN, in 1572 met CATRARINAVANHO&
VELL, en na 1588 met GORSELA YEIRINCK.
Hij was elf jaren geheimraad van den graaf
van Bentheimen vier en twintig jaren burgemeester van Zutphen, waar hij in zijn 89ste
jaar gestorven is. (Conf. de lijst van Schepenen van 1601 tot 1624 bij TADAYA, Gesch.
van Zutphen). Zijne zonen waren :
a. EVEBARDUS,
J. U. Dr., gedeputeerde
en burgemeester van Groenlo, ongehuwd gestorven.
b. MELCRIOR had in zijn derde huwelijk
CORXELIAVANHOLLAND,
enwas burgemees-.
ter te Zutphen (bij TADAMA, van 1660 tot
1670), alwaar hij, de laatste va.n zijn’ naam,
zonder lijfserven overleden is.
7O. MECIITELD, getrouwdmet GERHARDUB
PONTANUS, in 1579 na de belegering door
RENEENBERG een0 poOS .&CtOP &hOlae en van
1580 tot 1584 Secretaris der stad, op 38
goudg. jaarlijks. In 1591 woonde zij als weduwe te Utrecht, met de opvoeding van zes
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>baderlooze kinderen belast, Ijwaartoe ZU ,”
zoo schreef haar.broeder
RERMAI den 19den
Sept. ptzeer cleene middelen heeft, overmitz
van haer vaderlike successie op d’ vterste limiten van den Lande van Ouerissell gelegen
tot deser tydt zeer wenich komt.”
8O. HERMAN, J. U. Dr., getrouwd met ASNA BIESE, dochter van den syndicus of pensionaris der stad Delft en ANYA VAN HELL.
(GERRIT BIESE komt te Delft van 1565 tot
1567 als pensionaris
en in 1581 als commissaris der huwelijkszaken voor.) Hij was secretaris van WILLEX VAN NASSAU, prins van
Oranje, en daarna in 1586 raadsheer in het
hof van Utrecht. Hij had vier dochters, waarvan er twee gehuwd zijn.
go. FENNA, getrouwd met EVERWIJN CROLL
rigter te Nieuwenhuis en Veldhuizen in het
graafkchap
Bentheina, bij wien vijf kinderen.
10°. ELISABETH, eerst getrouwd met BAREXDVAYBASTEN,~~~~~IW~~ANDRIESROOSEX

te Wintersurijk.

Bij beiden had zij kinderen.

Christiunus Meese (1. bl. 346 ; vgl. 111. bl.
7; Bijbl. 1853, bl. xxii-xxxv, lxvi; 1856, bl.
xx). Ofschoon het reeds lang geleden is, dat
over dien regtsgeleerde, te Amsterdam in het,
begin der XVIIde eeuw gebloeid hebbende,
eene vraag gedaan is, kan ik slechts vermelden, dat hij te Brugge is geboren en in 1601
aan de Leidsche hoogeschool
heeft gestudeerd. Deze opgave kan strekken tot nader
onderzoek.
..ELSEVIER.
De familie Bncx (II.bl. 60; vgl. 111. bl. 56;
BqbE. 1853, bl. lix, cx, cxliv; 1854, bl. cxiv;
1X. bl. 72). De belangstelling in al wat deze
familie betreft, doet mij bij deze protesteren
tegen het ter laatstgemelde plaatse vermelde,
namelijk, dat Vrouwe AN‘JA ~IARIA BERCK
in 1617 gehuwd zoude zijn geweest met DAVID BALFOUR, en zij in de maand Augustus
van dat jaar met den beeldhouwer JABSEX,
te Londen woonachtig, over de uitvoering
van een monument, ter eere van haren eersten
man, den Gouverneur MARCELIS BACX, zoude
gehandeld hebben, enz.
Aangezien nu het bewezen is, dat bovengenoemde Gouverneur eerst in October 1617
overleed, en AXXA MARIA BERCK nooit met
bedoelden DAVID BALFOUR huwde, zoo zal
het, wel geen verder betoog behoeven, dat
men zich in deze grovelijk vergist heeft.
Alleen zal ik hier bij voegen, dat zij wel
hertrouwde, doch met WILLEM VAN LEVIZT,
genaamd FAIVIARS, die bij het beleg van ‘s Hertogenbosch in 1629 sneuvelde; en dat hare
nicht~~~~,dochtervan PAULUSBACX,V~O~ger Gouverneur van Bergen op Zoom, den
3C)sten October 1607 met DAVID BALFOUR in
den echt trad.
VANEMDE.

Franpois Curon (11. bl. 151; 111. bl. 141,
B$bl. 1853, bl. cxvi; 1855, bl. cviii). In de
geciteerde artikelen, betreffende FRANçoIa
CAROX, komt onder anderen voor, dat ht, in
1650 opontboden zijnde, in 1652 eerst zijn
verzocht ontslag bekwam. Dit is zoo: in de
notulen der Vergadering der 17 van den
28sten Septembervandat jaar, wordtdat
ontslag vermeld. Maar mij is tevens uit diezelfde
notulen gebleken, dat men hem sedert meermalen raadpleegde in zaken Indië, maarvooral Jopan betreffende. De Bewindhebberen
gingenverder; in de maand Mei 1662 besloten
ze I~FRANÇOIS CAROX te versoecken, de betrecking als Raed ordinair van Indicc te willen
aannemen.” Een bewis, dat welke redenen
zijn opontbod ook noodzakelijk hadden gemaakt, men die echter vergeten had en zijnen
verderen dienst bU de Compagnie op ptijs
stelde.
Hoe nam CAROY ditaanbod op? Den 22sten
December van genoemd jaar kwamon de gecommitteerden uit, de vergadering der 17,
de Heeren HULFT en REUS, uit den Haag,
,Idie ter Vergadering hebben gerapporteert,
dat Haer Ed. denE. FRANÇOISCAROX,door
geen redenen van inductie, hebben cunnen
disponeren, tot het aannemen van de bewuste
qualiteyt aan hem gedefereert; dat hej uerclaert heeft s$fne genegentheyt tot den dienst van
de Compe. wel te strecken , maer dat sijn hooge
jaren, seven jonge kinderen, ende aversie van
szjn huysvrouw, tot het aenvaerden van soodanige sware reyse, hem genootdruckt hadde
sich te excuseren ; doch niettemin dat hij
dese Vergadering voor de voorschreven bewesen
eere ten hoochste bedanckt.”
Den man, die verklaarde zijne genegenheîd
tot, den dienst der Compagnie wel te strekken, maar door hooge jaren enz. die betrekking niet te kunnen aanvaarden, zien wij
nog geen twee jaren daarna, in dienst eener
vreemde maatschappij treden.
Teregt zegt dan ook, onzes inziens, de
schrijver van Een gevecht van den Commandeur CORXELIS QUAELBERGEX, tegen deEngelschen in Oost-lndiën, op den lsten September 1673 (*), van CARON sprekende: )>Een
man, vroeger in dienst der Oost-Indische
Compe. en daarin van den laagsten rang tot
dien van Raad van Indië en Directeur-Generaal, een rang, onmiddellijk op dien van Gonvérneur volgende, en doorkneed in de behandeling der Indische zaken, opgeklommen,
had zich door gekrenkte eerzucht zoo verre
kunnen vergeten, dat hij de vleijende aanbiedingen van Frankrijks
schranderen Minister
COLBERT
aannam, om Z&Ie verkregene Ondervinding, ten dienste van eenen vreemden
(*) Verhandelingen en Betigten betrekke@
Zeewezrn, 1866,2de&d. N0.2.
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De nieuwe Nederlandsche
Jaarboeken (Iv.
vorst, te besteden. Hij, wiens naam daardoor
teregt met eene zwarte kool in de geschiede- bl. 31,Vr. 21; vgl. 1X. bl. 47). Het t. 1. a. pl.
gemelde jaartal (1798) wordt bevestigd door
nis van ons vaderland moet worden opgeteekend, was i+nAxçOm CAROY; hij werd den EBERTS Bibliogr. Lexicon, hetgeen mi aan
Franschen vlootvoogd (DE LA EAYE VENTE- het bestaan der volgende jaargangen doet
tw.ijfelen.
D. te D.
LAY) als raadsman toegevoegd.” Het was
gekrenkte eerzucht die hem zoo deed handelen ; had men hem den rang van G ouverGrafschrift op Aelia Lae&a criapis (IV.
nenr-Generaal aangeboden, welligt had hij bl. 37, Vr. XVII; vgl. bl. 335; Bijbl. 1855,
dien niet van de hand gewezen. Hij verkeer- bl. Ivi; VL bl. 139). AELPA LAEI,IA CBISPIS,
de ook in geene bekrompen omstandighe- net vir, net mulier, net androgyna , net puden; nog in 1654 deed de kamer Amsterdam ella, net juvenis , net anus, net casts, neu
hemf61,200
uitbetalen: zoodat ook te dezen meretrix, net pudica, sed omnis. Sublata
aanzien er wel geen redenen zullen bestaan neque fame, neque ferro , neque veneno, net
hebben, om de Compagnie, aan wie hij alles igne, net peste , sed omnibus. Net coelo , nee
te danken had, met zulk een’ ondank te be- aquis , net terris, sed ubique jacet. Lncrns
loonen.
A~ATHOPRISCIUS, necmaritus, necmnator,
Uit eenen eigenhandig door hem geschre- neque necessarius , neque moerens, neque
ven brief van den loden December 1665, uit gaudens, neque flens, hac net molem, nee
Rochelle aan SAZOIWM SWEERS, gewezen Raad pyramidem , neque sepulcrum , sed omnia,
van Iadadië, schijnt het, dat hij met dezen in scit et nescit cui posuerit.
briefwisseling stond over zaken, die hem in Hoc est sepulcrum intus cadaver non habens:
Indië konden dienen, terwijl hij zich beijver- Hoc est cadaver extra sepulcrum non habens.
de, om mannen van kunde en bekwaamha- Xed cadaver idem sst, et sepulcrum sibi.
den bij de Compagnie, in wier dienst hij
In Ecclesia X. PETRI Bononiensi.
stond, aan te bevelen. De brief is van den
In hoc Epitaphium commentarios scripsevolgenden inhoud:
runt JOAN~.T~RI~~BURGE%~I~,~~RICARDU~
Mijn Heer!
VITUS editospatavii apud Lour. Posquatum.
Mijnen vorigen aen UE. was van den 13’ Aldus overgeschreven uit het werk van NAverleden maent November, bij den welcken
TITAN. CRITRAEUS, Variorum
in Europa itineick was dienende over de saeck UE. bekent, rum deliciae, Herbornae Nassoviorum , 1594,
doch dat die niet smaeckelgck
wert aengep. 229.
nomen.
Bij vergelijking met hetzelfde raadselachHier sun gedruckte boecken van deselffde
tige grafschrift, medegedeeld in Nuv. IV. bl.
soort als de Chineesen, bij de Jesuiten eerst 37, Vr. XVII. (vgl. IV. bl. 335, vooral BOgestelt en daer naer gedruckt doch bij de blad 1855, bl, lvi-lvii en VL bl. 139), zal
. . . . . del (?) noch grooten in geen extime.
men zien, dat de drie laatste cursief gedrukUE. vrient JENS HANSSEN, heb ick voor te regels aldaar ontbreken. L., in het Bijblad
mijn vertreckuij t Parijsnae Rochìelde compe.
1855, bl. lvii, gewaagt ook van twee lezingen.
voorgestelt ende bij geschriftevertoon4
waer Deze zal de volledigste z;jn,
J. D.
enhoedat
sehem sullen bevragen;nament$ck
L.
. . . . UE. persoons adres . . . . twijffeIe niet off
Sergeanten-Mnjoor
en Brìgadiers in het
het sal in corten geschieden, want goede dienaren hebben s$ noch van doen, zoo dra iets &uatsche leger (IV. bl. 63, Vr. 49 ; vgl. bl.
weder mach van UEd. dienst, gelieft te ge- 343). Met betrekking tot de vraag van C. &
A. leest men in het Groot Militair Woordenb.
Mijn Heer
bieden ende ik blijve
UE. bereytwilligen V8UDIBBETZ:
Rang tusschen Officieren(Hooge
en SubalFR.CAROX.
Rochiel,
(set.)
terne): In het derde Placaat-boek , f. 73 : is
den 10December 1665.
goedgevonden en verstaan, PjDat (onverminHet adres :
derd de Dispositie die namaals sal werden
Mijnheer
gedaan, ontrend den Rang van den Generaal
Mijnheer SALOMOBSW~~ERS,
van de Artelerye, en in wat Classe die sal
op de Keysersgracht, tot Amsterdam.
Hoe weinig echter hij in zijn ontwerp ge- werden geplaast) onder de andere, soo Hooge
slaagd en hoedanig zijn einde geweest is, als Subalterne Officieren, sal worden gehouleest men in de boven aangehaalde artikelen den den Rang in maniere hier na volgende:
van dit maandwerk. Ik wilde er slechts nog Te weeten: Dat den eerstenRang competeerd
bijvoegen dat, behalve de kinderen, in zijn aan den Generaal of het Chef van het Leeger: Den tweeden Rang aan de Veld-Maarhuwelijk verwekt, hij er nog vijf had bij eene
Japansche vrouw, die omstreeks 1642 over- schalken : Den derden Rang aan de Generaals
leed,
gelegimiteerd van de Infanterye ende Cavallerye in para., welke kinderen in 1644LABORANTER.
lelliteyt en collateraliteyt met den anderen:
22
"yil,.
1x..
*

.
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Den vierden Rang aan de Luytenant-Gene.
raals van de Infanterye en Cavallerye > rneclc
in paralelliteyt en collateraliteyt onder den
anderen : Den vyfden Rang aan de Serjian tMajors ofte Wagtmeesters-Generaal van de
Infanterye , ende de Commissarissen ofte
Wagtmeesters Generaal van de Cavallerye
mede in parelelliteyt en collateraliteyt mei
den anderen: In voegen dat, sonder eenigc
contradictie, de voors: Serjiants-Major oftc
Wagtmeesters-Generaal van de Infanterye
en de voornoemde Commissarissen of Wagtmeesters Generaal van de Cavallerye, Rang
sullen neemen ende hebben voor alle Collonellen te voet en te paard, sonder onderscheyd of deselve Collonellen ouder ofte jonger Commissie van Collonel souden moogen
hebben : Ook schoon de voors: Serjiant-Majors of Wagtmeesters Generaal van de Cavallerye geen Collonels mogten syn, maar
ten tyde van het obtineeren van de voors:
Bedieninge een minder Character hebben :
Dat na de voors: Serjiants-Major of Wagtmeesters Generaal van de Infanterye en
Commissarissen of Wagtmeesters Generaal
van de Cavallerye, den sesden Rang competeerd aan de Collonellen te voet of te paard,
mede in paralelliteyt en collateraliteyt onder
den anderen: Dat den sevenden Rang competeerd aan de Lieutenant-Collonels te voet
en te paard, mede in paralelliteyt en collateraliteyt onder den anderen, soo wanneer
haar Hoog Mog: sullen koomen goed te
vinden eenige Lt.-Collonels te paard aan te
stellen: Dat na de voors: Lieutenant-Collonels te voet en te paard, den agsten Rang
competeerd aan de Serjianten-Major te voet
en te paard, van gelyke in paralelliteyt en
collateraliteyt onder den anderen: Dat den
neegendenRang
competeerd aan de Capiteynen te voet, en deCspiteynen of Ritmeesters
te paard, ook in pnralelliteyt ,” enz.
Dat er overigens ten tijde van de Sergeanten-Majoor, waarvan hier sprake is, ook verschil van gevoelen bestond, nopens ‘t geen
zij te verrigten hadden, blijkt uit het onderstaande, ‘t welk uit hetzelfde werk is
overgenomen.

de toezigt neemen [uyt het geen hier in cursyf
volgd, blijkt dat den olrbedreven Opstelder van
deese Commistie geen onderscheyd heeft geweeten tusschen een Mujor de la Place of Wugt-

meester, en tusschen een Major van een Regiment, en dat mag egter niet verbeeterd worden

(God beeterd f) al soo weynig als het ouwerwets
Manuaal en de Evolutiën in het Exercitie-boekje : het is bedroefd !] dat de (rogten en Wagten
na geleegendheyd van de Plaatsen wel waargenoomen en volbragd worden: l’ot dien eynde het
Woord ofte Leuse aan den geenen die ‘1 competeerd te geevela, ende weeder afeysschen als ‘t
hem goeddunken sal, ook naarstelyk de Ronde
te doen, sorg dragende, dat by versuymenis van,
deCorps du Gardes ende Schildwagten geen inconvenientiën en gebeuren : &Iede goede opzigt

te neemen op de gemeene Soldaaten ,” enz.
Met betrekking tot het woord Brigadier,
verwijzen wij C. & A. naar het boven aangehaalde werkvan.rouAx~~ms~~~,
&ollonel
van een Regiment Infanterye ten dienste
deeser Landen, en Groot-Major van Sluys in
Uaande?,enendeonderhoorigeForten,
1740.”
F. v. A.
Boksenbieren (TV. bl. 383, Vr. 329 ; vgl.
1X. bl. 8%). Het door D. te D. aangewezen
artikel in den Overijss. Almanak nalezende,
is het mij duidelijk geworden, dat het woord
bokse = broek, met dit bier niets te maken
heeft. Het is toch het biermaal, dat jonggeQouwden verpligt waren te geven aan de
jonge maats, die bij het voltrekken van hun
echt geschoten hadden, nadat hun aanvoerder vooraf verlof daartoe had gevraagd met
de gewone formule: >lof men de bokse” (d. i.
de buks) j>ook wilde geschoten hebben.”
CONSTANTER.

Namen van kruiden, insekten, visschen , enz.
(V. bl. 158,Vr. 120; vgl. bl. 113; VII. bl.
148,203,333 ; 1X. bl. 73 en 137). Ter aanvulling of bevestiging van het 1. c. medegedeelde kan nog het volgende dienen, door mij
uit de Geldersche en Overijsselsche
dialekten
opgezameld; G. is Gelderland, 0. Overijssel.
Kruiden, Planten, Boomen, Vruchten.

Aardappels (Kleine), KrieZ, G. 0.
Aardappels (Zekere fijne soort van), MuuLuyd aldus :
nDe Staten-Generaal der Vereenigde Neesies, 0.
derlanden, etc.: Doen te weeten, dat wij ons
Aardappels (Groote soort van), Stobben, G.
betrouwende op de kloekheyd ende ervaAardbeziën, Eerbèzen, 0.
rendheyd in het stuk van den Oorloge van
Appelsina, Sientiesappel, 0.
Bietwortel, Kroot, G.
den...... . hebben denselven , by deliberatie
van den R: V:Staten der voorsz: Vereenigde
Biezen (Fijne soort van), Russchen, G. 0.
Neederlanden
gesteld en gecommitteerd, stelBoerenkool, Broenekoot, 0.
len en committeeren by deesen, tot SerjiantBoomgaard, Bongert, 0.
Boschbessen, Knapkorrels, 0 .
Major van een Regiment Voetknegten: GeeBraambezie, Brummel, G.
vende hem volkoomen last, magt en bevel
denselven staat te bedienen, ‘t sy in Steeden,
Eiken hakhout, Akkermaalshout, G. 0.
Etgroen, Etgert, 0.
.
Sterkten of te Velde, aldaar goed regard enCommissie voor de Serjiant-Majors te voet
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Gras

den,

in de slooten en OP

verdronken lan-

Vlotgras, G. 0.
Groote boonen, Boeren teenen, 0. (Twenthe).
Heidestruik, Heet (erica), G. 0.
Kabuiskool, Boesekool, 0,
Klis, Klas, G. 0.
Koorn, Zoad, 8. 0.

Kruisbeziën, Kriezebèzen, 0.
Kruizemunt, Oâlkruut, 0.
Latuw, Latteke, 0.
Madelief, Meizoentje, G.
Netelidoove),
Pappezoeger. De Holl. benabenaming ispgpezuàger, de &at. lamia dba, 0.
.j?eulen, Pollen, 0,
Plompenblad, Pompeblad, 0.
Plompebl&ren, Kanneblaren, G.
Plompenbloem, Kannekebloem, G.
Pluimen /Soort van riet), Bollepezen, 0.
Populier, Peppel, 0. 0,
Pruimen (Soort van wilde), Belzen, 0.0,
Rapen, Ruven, G.

Rijswaarden, Xwiegweerden, 0.
Ruigte, onkruid, Roet, 0.
Salie, Zelve, G. 0.
Schijver (Appel), Eannechiesappel, 0.
Sneeuwklokje, Nakenneersien, 0.
Snijboonen (Soort van grove), PronEers,
~ollewanten, 0.
Suiker- of princesseboonen , $16aboonen, 0.
Tarwe, Weite, 0.
Uijen, look, Siepel, G.
Uitspruitsels op het plat der knotwilgen,
Haar, 0.
Veldsalade, Vetteke, 0.
Vlaschdodder(Soort van oliezaad),Hutten-

tut, 0.

Weide (Eerste en tweede snede van de),
,Vluus.
-~ -- 0.
Wijngaard, Wienstok, 0.
Viervoetiae diereu.
Bigge, K e u ; 0 . ”
Bunsing, Ulk, G.
Eekhoren, Eeker, 0.
Geit, Si& 0.
Hond (Soort van kleine krompootige),

$!‘aks, 0.

Kalf(Mannelijk), BoEkalf, 0.
Kalf (Vrouwelijk), Veerskalf, 0.
Moedervarken (Zeug), Notte;G. 0.
Paard of hond met afgeknotten staart,~oZ-

start, 0.

Stier, Bol, 0.
Varken, ter mesting op het hok liggende,

Schotvarken, G. 0.

Vogels,

Doffer, Arend, G. 0. Noorn, Ga
Duif(Het wijfje), Minne, G. 0:
Duif (Wilde), Schor, 0.
Eendvogel, Pielende, G. 0.

Geelborstige, Gèle gorze, 0:
$Caauw, Ka, 0.
Kievit, Kiefe, 0.
Finen,
?‘d% Q. 0,
/

’

Kip (Zekere soort van), B&dhq G.
Koolmees. Biemeee. G.
Kwartel, Wachel, G. 6.
Kwikstaart, Bouwmeester, bouwmaPrae~e, G.
Meerkol, Merklouwe, 0.
Merel, Gieteling, G. 0.
Ooievaar, Heileuver, G. 0. ,U&sr, G.
Patrijs, Veldhoen, G. 0.
Rietmusch, Karrekiek, G.
Ringduif, Ringeldoeve, 6. 0.
Ringelmusch,
Ringeltuite, 0.
Roerdomp, Iperon, G.
Spreeuw, Sproâ, 0.
Spr8CNlW
(Jonge), DeddekontG 0.
Vogel (Zekere gry ze), veel overeenkomst
hebbende met de rob&r of tukker, Barmpien ,
G. 0.
Vogeltje (Het jongste) in een nest, ïViisSdodde, nöstekuken, 0.

Wulp (Soort van), Grutto, 0.
Visschen.

Blei (Soort van kleine), Kolvoren, 0.
Nebaal, nebbeling, Schiero&, 0.
Vischjé (Klein langwerpig), Álfwtien, over-

leupertien. bovenleunertien.

0.

Voorn iSoort van), M&ane, 0,
Zeelt, Louw, 0.
Insekten.

Bloedzuiger, Echel, #.
Glazemaker, ì3par, snorrebot, 0.
Insectje (Schildvleugelig), Goldkukentien,

Lievenheerskukentien, 0.
Krekel, Heimtje, GF
Luizen, Pioten, 0.
Meikever, Mulder, 0.
Mier, Emte, G. 0.
Pissebed, Keldermot, 0.
Rups, Roepe, G. 0.

Spin op hooge pooten, Hooiwagen, CT.
Wesp (Dubbele of groote), Kode, G.
Witje (Kapel), Schillebillechien, 0.
'J!.H.BUSEE.

Zet geslacht Swez(VI. bl. 135, Vr. 194;
vgl, bl. 318; VIII. bl, 330). Uit de onder a
berustende afteekening
der door CONSTANTEB
beschrevene grafzerk en verdere bescheiden
blijkt, dat de op dien steen vermelde wapens
zijn: links boven SWEERS, regts boven VAN
RELDROP, links beneden VAN EYK, regts beneden is mij onbekend. De wapens aan des
dorren boom hangende zijn, het eene dat van
VAN GELDROP, hetanderedatvan BWEEBS,
gevierendeeld met dat van VAN DE WATER.
De beschrUving van COXSTANTER is naanwkeuriger dan die op bl. 318 voorkomt.
De Zeeuwsche

duit met luctor et ementor (m.

jl. 137, Vr. 208; vgl. bl. 324). De muntneester wien het opgelegd was zoo lang in
le gevangenis te blgven tot hg al die munten
weder inleverde, ia daarover heen gestorven,
22 I .

Des anderen daags, nadat de muntmeester
gearresteerd was, werden zij verkocht voor
(f l,- f l’}, en f 2,- het stuk. Uit Courmten van dien tijd.)
D. te D.
Nicolaas illuys van Holy (VI. bl. 204, Vr.
330; vgl. VII. bl. 18,81,150, 239 en 366).
In mijne bijdrage over NICOLAAS NUYS VAN
HOLY (iVav.VII. bl. 18 volgg., 81 volgg., 150
volgg. en 239 volgg.), beloofde ik t. e. a. pl.,
hetgeen mij later nopens hem bekend mogt
worden, te zullen mededeelen. Dezer dagen
nu trok mijne aandacht No. 2689 van den
Catalogue de la Bib1iothèqu.e de Théologie de
H.M. VAX VOORST, welk nommer bestaat uit
een’ bundel met geschriften van, voor en tegen MUYS VAY HOLY, benevens eenige geschrevene aanteekeningen. Ik vermoedde
daarin nog het een en ander te zullen aantreffen, dat mijne bijdrage vollediger kon
maken, en mijn vermoeden werd dan ook in
ruime mate bevestigd. Vooreerst dan vond
ik er een mij nog onbekend geschrift van
MUYS, getiteld: Overweging Van het Hooftpoint
In Do. Bekkers Roek, Genaamt de Betoverde
Weereld, Te weten,Of de Duyvel op een .Mensch
werken kan. Vermeerdert met oplossinge van
eenige nadere tegenwerpingen. Na de Copye
t’Amsterdam,
By PIETER ROTTERDAN, Boekverkooper op de Yygendana, 1692,4O. 15 blz. In
een berigt ven den Auth.eur aan den Leeser,
wordt verhaald, dat de drie eerste drukken in
weinige weken uitverkocht waren, en dat de
schrijver het hierbij zou hebben laten berusten. jrDochnaerdemae1
een voornaemHeer(“),
die sich, soo het scheen, meer als ik sen de
saek liet gelegen syn , my ernst,ig versocht
heeft, deselve verhandeling op nieuw onder
de pers te brengen, en eenige objectien,
syn
Wel Ed. Gestr. by desen en genen daer tegen
voorgekomen, hiernevens te willen oplossen,
ben ik genoodsaeckt geworden, met een vierden druck, enigsints vermeerdert, daer in te
bewilligen.”
Ook de Insinuatie, waarvan ik (Nav. VII.
bl. 152) gewag maakte, komt in dezen bundel voor. Zij was ingesteld den lôden Febr.
1699 door THEODORUS GEEL VAXGREVEXBROEK, als gevolmagtigde van PH.MuYKENS.
Het voor mij liggende exemglaar is groot 4
blz. in kl. folio, en heeft achteraan : De tweede druk, tot Amsterdam, by ALLARD AALTSZ.
over de Pypemarkt , 1699. Voor verdere bijzonderheden,
verwijzen wij naar ‘t geen t. a.
pl. omtrent deze zaak door ons is medegedeeld.
De persoon, die aan MUYS had opgedragen
om de erfgenamen van JAX GEERKE?JS uit te
betalen, eeFstf4035 en later nogf 1500 (zie
(*) Eene geschrevene aanteekening zegt,dat deze NOOP
Amsterdsmsche BurgemeesterRUDDE was.

naem Reer”de

L pl. bl. 240), wat, gelijk uit eene der vele
Teschrevene aanteekeningen
blijkt, zekere
weduweG0~~~~0~~te
Antwerpen ,welkedit
;eld per wissel aan den koopman PHILIP DE
COUTURIER te Amsterdana
had overgemaakt.
Deze had het geld gegeven aanyuys VAN HOLP llopdat het zonder naarmaning aan den
rechten erfgenaam van J. GEERKEYS zou
overgegeven worden.” Waarschijnlijk beroept MUPS zich daarom in een zijner geschriften op dezen koopman (zie a. w. bl. 243
in de noot).
Eene andere geschrevene aanteekening
vermeldt,dat RICHARDUS SCHEFFERS (ziea.
m. bl. 243) niet de Pensionaris D E LA BASSECOUR was, maar zekere VERWY, tIdie door FR.
HALMA het schrijven der Boekzaal, waarom
hij had verzocht, geweigerd was, omdat de
Hl-1. BROEKHUISEX,
FRANCIUS en HOOGSTRATEN zijne lat. en duitse geschriften in rijm en
prosa , gans slegt en vi tieus vonden. Ook is
hem naderhand ontsegt de Comtoirdienst van
de Heer CLAUDE LOUI S DE SURF~ONT, koopman te Amsterdam.” Zijn tegenschrijver,
BURGHARD VAN SEEXUN, Was,VO@RSeenO

andere aanteekeniqg, H. VAN DEN BURG, >Ide
soon uyt de sissewlnkel
op de Vypendam.”
Men vindt in dezen bundel in HS. het vonnis dd. 8 Sept. 1708 (zie Nav. VII. bl. 246),
waarbij hij veroordeeld wordt om yjstaande
rol, op sijn knieje leggende met ongedekte
hoofde God en de Justitie om vergiffenisse te
bidden, wegens de aenstotelijke,
impertinente, injurieuse, lasterlijcke,
quaataerdige en
seditieuse expressien vervat in het Request,
midsgaders de bijlagen den 28 Sept. 1706
door hem Aen de Heeren Schepenen gepresenteert, daerna het gemelde Request en bijlagen met eygene handen in stukken te
scheuren en .condemneren
hem daerenboven
in de tosten van de processen.”
In het voornemen om van dit vonnis bij
het Hof van Holland te appelleren, werd hij
verhinderd. Terwijl hij namelijk,volgens
eene
andere geschrevene aanteekening, op den 11
Sept. daaraanvolgende te half één op den
Dam wandelde, werd hij door de drie onderSChOUten BOGAERT,VOETKXEGT eRE?IGELBREGT met 9 dienaars omsingeld en in de
pijnkamer onder het stadhuis gebragt. Zijne
vrouw moest borg stellen voor f 9 ‘s daags,
zoo lang hij daar zat. Uit het door zijne
vrouw c. s. ingediende request (zie Nav. VI.
bl. 262) blijkt dan ook, dat de kosten dezer
voorloop+!ge gevangenis hebben bedragen de
aanzienlgke som van f 577: 9st. Hij zat daar
tot den 19den October en werd toen veroordeeld tot een vijfentwintig jarig confinement
in een rasp- of tuchthuis buiten acces. Zijne
vrouw mogt niet dan eens om het halfjaar bij
hem komen, en dan altijd vergezeld van een’
onderschout.
Dat het Nav.VII. bl. 246 vermelde briefje

wPerkel!jk aan de Luthersche kerk is aangeplakt geweest, blijkt nit eene, mede in meergemelden bundel voorkomende Notificatie
van de Regering te Bmst., in d. 19 Oct. 1708,
gedrukt bU JAS RIEUWERTB in deBeursstraat,
met Privilegie, folio plano, waarin bedoeld
briefje voorkomt, en waarbij f 500 wordt uitgeloofd aan dengene, die schrijver of aanplakker zou aanwijzen.
Behalve de ten gunste van MUPS in ‘t licht
gegevene geschriften, door ons t. 1. a. pl. bl.
246 en 247 vermeld, vonden wij in dezen
bundel nog het volgende zesregelig gedicht,
met eene aanteekening , gedrukt op eene blz.
in 4O., alleen met het jaartal 1709, zonder
plaats of naam van dichter of drukker.
Ganech Israël wierd wel eer getroffen met hongersnood,
Om dat het SAULS Eed aan OIBEON geschonden
Met swygen aansag , en den Koning in syn sonden
Niet had gestuyt. Maar waar syn thans op ‘s aardryka
kloot
Veel SAULB in een stad, en d’ overvloed van Broedt
So rykelyk, dat men geeft selti ‘t heylige den honden?

De aanteekening luidt:
p,De reeden of oorsaak, dat geheel Israël
om de schuld van SAUL met een dierentyd
wierd besogt, schryven de voornaamste
Godsgeleerden,
en daaronder meede de kantekenaars van den Staaten Bybel, toe aan ‘t
volk self: t,en opsigte dat se de misdaad gedoogd, en ‘s Koonings meyneedigheden niet
belet, maar de saak op haar beloop hadden
gelaaten. Sie 2 Xam. XXI: 1, en aldaar de
Gereformeerde Neederduytsche kanteekening onder ìVanz. 2.”
Tot de personen, welke zich voor MUYS
geïnteresseerd hebben, behoorde ook zekere
koopman FURLP te Rotterdam. Meergemelde
verzameling bevat namelijk een boekje, getiteld: Brief Van een Heer van Rotterdam (in
d. 10 NOP. 1709)) geschreven aan z@ Vriend

tot Amsterdam : aangaande den Persoon en het
gedrag van den Heer BENJAMIS FURLP, Burger
en Koopman tot Rotterdam. Gedrukt tot Amsterdam voor de Liefhebbers van ware Godza-

Zighqt, 1709 (4O. 8 blz.), waarin men leest:
nDe Heer FUBLY, hebbende den Advocaat
MUYS lang voor een zeer Cordaat, Eerlyk en
verstandig Man gekend, en berigt zynde , op
wat voor een erbarmelyke wijs deselve bv
een Sententie van de Heeren Schepenen van
Amsterdam in ‘t Rasp-huys buyten toegang
en aanspraak van Sijne Vrienden in e.en ellendig gat gehouden wierdt, en dat men Hem
alle verkwikking onthield, zoo dat Hp zig
met de kost van de snoodste Rasp-boeven
moest behelpen ; zyn Christelyk medelyden
daar door zodanig ontstooken is, dat Hy zelfs
in een tyd, daar Hy met zware lighaams-gebreeken behebt was, zig naar Amsterdam
heeft begeeven, met voorneemen om de Magistraat van die Stad tot mededoogen en

barmhertigheid op te wecken, en te gelyk
den gevangenen, indien Hy desselfs beschuldiging mogt weeten, in gemoede te ondertasten, en Hem tot een behoorlyke onderwerping le beweegen; en zoo doende beyde
den luyster van de Rgeering te bewaaren,
en den Gevangenen dienst te doen.
Gelyk de Heer FURLP dan verzogt denk
zelven tot dien eynde te mogen spreekemniet
twyfelende, of Hy zoude Hem overtuygen,
schuld doen bekennen, en belooven van nooit
meer van die berugte zaak te spree’ken of te
schryven: langs welken weg Hy niet alleen
voor had om de Heeren aanleyding te geven
tot het oeffenen van barmhertigheyt naa
zulken ongewoone rigueur, maar ook te
verzeekeren, dat zy op zoo een belofte staat
konden maaken, met zijn grys Hoofd, en al
wat H;j heeft, te pand te zetten, en de sententie in eigen persoon te vervullen, indien
de Advocaat MUTS zijn gegeeven woord mog
te breeken. Zelfs heeft hy niet eens mogen
weeten, waarover dan de Advocaat WJYS
zoo ongewoonlijk hard en streng gehandeld
werd: dat ‘er geen Exempelen sijn , dat ooit
iemand in Amsterdam op die wys gestraft is.”
Nav. V.H. bl. 247 vroegen wij, wanneer
MUYS overleden is. Ook hierop vonden wij
het antwoord in deze verzameling. Op eone
strook papier staat het volgende gedrukt:
r>‘VVerd Bekent gemaakt Dat overleden is Mr.
NICOLAAS MUYS VAN HOLY. In Amsterdam,
den 18 May 1717 (“). GeenRouwbeklag.”
Omtrent de ter aardebestellingvan het I$k
verhaalt eene geschrevene aanteekening ‘t
geen volgt: YTDen 19 ‘s nachts wierd het lijk
bij de vrouw en kinderen, die hem in eenige
maanden niet gezien hadden, thuis gezonden,
met order hem stilletjes te begraven, sonder
dat de zoon en nog 4 bloedverwanten het lijk
in orde mogten volgen langs de straat. Het
lijk werd stil door het kostershuis ingelaten,
ter aarde besteld in den nacht tusschenzaturdag enZondag,omtrent 6 uur met 14 dragers en 2 aansprekers in de Nieuwe kerk.
Niettegenstaande alle stille voorzorgen, volgden honderden het lijk en drongen in weerwil van den doodgraver in de kerk.”
MUYS was dus overleden kort nadat de
Staten van Holland het Nav. VII. bl. 247
vermelde afwijzende antwoord aanPETEn den
Grooten hadden gegeven. Volgens eene geschrevene aanteekening had deze hem reeds
v66r 18 jaren naar Rusland willen hebben,
en had men hem op zijne herhaalde verzoeken
tot de in vrijheidstelling van YHUYS eindelijk
geantwoord: !jdat de tegenwoordige Heeren
van de Regeering geenvonnisse
van de vorige
Schepenen vermogte te niete te doen: dat zij(*) Eene geschrevene aanteekening laat hierop volgen :
“op Dingsdaoh morgen.”

he K. Majesteit toenmaals in Parijszijn&
zeer qualijk nam.” Vgl. Nau. VIL bl. 247.
M.ROEST,?dZ.

Libertus Fraxinus (VL bl. 235, Vr. 366
vgl. 1X. bl. 143). Misschien verdient he
eenigzins de belangstelling van den vrage1
dat ik bij BALEV, Dordrecht, bl, 1088 vinc
aangeteekend
, dat Jo@. HEYLWIQ HEYMAXS
ANDRIESdOCht63,eerst
met RENRIE VAN DJ
CORPUT, pred. in Dordrecht, trouwde en tel
tweede met LIBERTUSFRAXMAKS
(sic!),pre

dikant in den Brie& uit welk tweede huwelijk
e e n kinderen geboren werden. Een vroege:
f ezitter van het exemplaar, dat voor mij lig
verbeterde deze opgave met de volgende aan
teekeningen,
vooreerst dat het eerstehuwelijl
voltrokken werd 6 Jañ. 1585, ten tweed1
(waarschijnlqk uit de trouwboeken, die der
kundigen’ verbeteraar kennelijk ten diens
etOnden):r~IIEYLKENAXDRIESd'.WedUWeVaK
HENDRICKVAX DEN CORPUT, eertijtsdieJJee1

des woords in Dordrecht, trouwde 1 Aprilij

1603 LIBERTUS FRAXIXUS ,dienaardeagod.
delyken woo~ds in den Haghe.”
CONSTANTER.

Holland~che boeken vertaald (VI. bl. 360.
Vr. 549 ; vgl. VII. bl. 92,298; VIII. bl. 13:
204 , 270,330 ; 1X. bl, 8 en 110).

Geschichte der Apologetik von den frühestes;
zeiten bis auf unsere Tage, von G. H. VAN SENDEN, Pred. in Zwolle, übersetzt von P. WILL.
QUACK und Dr. RUD. BISDER; zwei Theile,

Stuttgart, 1846.

BATO, Blumenlese Holländischer
Gedìchtc
älterer und neuerer Zeit. Uebersetzt von Dr,
LTJDWIG TROSZ. Nebst cìnep Zugabe von G. H.
VAN

SENDEN.

Siegen und Wiesbaden, 1845.

Die Elolländer

auf Nova Zembla, Gedicht
Bus dent Holländischen

von FI. TOLLENS CZ.
von T.I%DUTTEXHOFER.

Stuttgart,1850.

Algemeine Geschichte fiir das Volk. Vom
Standpunkt des christlichen Glaubens von J. DE
LIEFDE. Ans dem Holländischen iibersefzt von

w. QKJA~IS und H. L. RooscHüz.
1850.
P.

Adellgke

Stuttgart,

geslachten onder de Isra+?lìeten

(VII. bl. 39, Vr. 70; vgl. bl. 209, 267, 300;
1X. bl. 110). Ter laatst aangehaalde plaats
zegt de geleerde schrijver:
alWe is de naam LEVI ook soms (doch, zoo
veel ik mij herinner, nimmer bij de Joden uit
het Spaansche schiereiland) een bloot personeele voornaam; enz.”
Bij nader onderzoek zalI-Avele Sephardim vinden, welke den voornaam LEVI hebben gedragen. Ik noem slechts eenige, die
mij het eerst in het geheugen komen :
De beroemde R. LEVI BE$GERSOX(RALBAQ), Hispanus; R. LEVI BEN HABIB, uit Se;phard, naderhand Opperrabijn te Jeruzalem.

R. LEVI,uit Barcelona; R. LEvI,

Lanàado;R.
LEVI, 2Zspanus.
S.I.XULDER.
[Op het bovenstaande, aan den schrijver 1-A medegeada , 0nhi11gen Bestuurders het volgende antwoord :]
De geleerde s. I. MULDER heeft volkomen
gelijk. 1-A had alleen de uitgewekene SEPHARDII
voor oogen, bij name die te Amster-

dam, schoon het mogelijk is, dat ook daar een
enkele maaldenaam van~~v~alsvoornaam
is gedragen. Althands erkent hij gaarne, dat
zelfsvan
de uitgewekene SEPHARDIY
bedoeld,
zine uitspraak tg algemeen is geweest, Een
der twee vermaarde uitgevers van den Bijbel
van Ferrara, in het Spaansch, heettg al*
@WdS JOnl: TQf3 4QQP VitQ TW’T ATHW,

Adellgke

ITA.

geslaahten onder de Israglieten,

(vervolg op bl. 112). De naam van LEVI als
geslachtnaam
~~~HALLEVI) is onder de Jozen in Spanje, of uit Spanjeafkomstig, op allerlei wbied verhaard en aanzienliik geweest. o Geleerden, di& ters, staat&e&n,
mitsgaders stichters van Spaansche stamhuizen bij overgang tot het Christendom, hebben dien alouden Israëlitischen naam als familienaam onder de Sephardim gevoerd. Onder de groote Hebreeuwsche dichters, die
het, middeleeuwschc Spanje voortbracht, bekleedt, naar het oordeel van alle kenners der
latere Joodsche letterkunde (*) , de hoogste
plaats JLTDA BEN SAMCTEL HALLEVI, in het
Arabisch ABCL HASSAX, voorts ook wel naar
het land zijner geboorte (A”. lOSO?) cZe Castiliaan genoemd.
Onder de Joodsche staatsdienaars en schatmeestersvanMohammedaanscheenCatholieke Vorsten in het Spaansche schiereiland is
er geen, die door het schitterende van zijnen
stand en rijkdom, maar ook straks door Z&J
ontzettend uiteinde grooter naam heeft, gemaakt dan Don SAXUEL LEVI. Langentijd
gunste1in.g van Koning PEDRO den tweede van
Castilië, m 1358 nog door hem met twee andere Castiliaansche Heeren met een gezantschap naar Koning PEDRO van Portugal besst(t), werd hij in 1360 door den ondankjaren Vorst onder ijzingwekkende folterin;en te SwUa ter dood gebracht ($).
Welke familiën voorts , ook nog buiten de
;ene die wij hier reeds noemden of kortelijk
)eschrijven gaan, uit den stam van LEVI in
Ypanje mogen afkomstig zijn, mij is er geene
jekend , wier leden met meerder glans in de
zastiliaansche
Jaarboeken staan opgeteep) Zie onder deren Dr. YICHAEL
SACHB, Die re&
ritise Poesie der Juden in Spaken (Berlin 1845),S. 287
3r. 8. J. KBMPF , Nicht andalusischer Poesìe andalusL’
rchcr Dichter QUS dem elften. cwölften und dreizehnteq
Tuhrhundert (Prag, 1858), 1.241-289. Vgl. DA COSTA,
kraël en de Tolken, bl. 277 en volg.
(+) Dr. EEINBIOH sCHbEE, Geschichte von Pwtu.
/aZ;.I. 406.
($) Verg. Istal en de volken, bl. 228 en volg.
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kend, als het geslacht van CARTAGENA, dat jijver, welsprekendheid, en voorspoed, aan
zijne stamgenooten zoo wel als in den boezijne geschiedenis als Christenstamhuis dagteekent van R. SALOMO HALLEVI, te Burgos zem der Christelijke kerk. Hij werd te PW@
tot Doctor in de Godgeleerdheid bevorderd,
geboren A”. 1350, en na de dagen ziner bekeering tot het Christelijk geloof als DO~PA- straks te Avignon (alwaar Paus BENEDICTUS
X111 toen zijn verblijf had) tot legators a loters
BLO DE SAXTA MARIA (*), eerst Bisschop van
jin Xpa!$e benoemd. In 1402 begiftigde hem
Cirrtagena, straksvan Burgos, tevens als GrootZegelbewaarder van Castilië, beroemd. De Koning HENDRIK 111 van C&i&!, met het
kronijken van zijnen tijd, zoo welals de latere Bisdom van CartagenainHarcia, A”. 1402 (*).
geschiedschrijvers, onderscheiden hem allen Dezelfde Vorst benoemde hem eerlang tot
van wege zijne groote hoedanigheden en be- Kanselier des rijks bij (de eerlang gevolgde)
kwaamheden, zoo op het gebied van den Staat , Dntstentenis van D~~PEDRO LOPES DEAPALA.
als van de Kerk, doorgaans met den titel van Deze waardigheid werd later verbonden aan
, 1ie van den Aartsbisschop Primaat van l’oden Varen esclarecido.
Omstreeks veertig jaren was deze zoon uit , ledo. Na het overlijden van HETDRIK 111 (AO.
testaISRAEL en LEVI oud, toen hij, na van zijne 1406) werd, overeenkomstig ‘sKonings
jeugd af het Christendom bestreden te heb- 1 rnent,de opvoeding van zijnen jongen opvolger
ben, tot de overtuiging der waarheid van het J O H A N 11, toebetrouwd aan den voortreflijken
/
(bekeerling), die tot mede-execuNieuwe Testament gebracht werd, door de Conwarso
teur benoemd was, en, gedurende de minderstudie der Schriften van THOYAS AQUINAS.
Hij werd diensvolgens met zijne vijf kinde- jarigheid, nevens de Koningin weduwe en
ren op den 2lsten Julij van het jaar 1390 te den Infant Don FERNANDO (des overleden
Burgos gedoopt door D. GARCIA ALOXSO DE Konings broeder, later zelf tot Koning van
COVARRUVIAS, Abt der collegiale kerk van Arrugon verkoren) het Castiliaansche rijk
de stad van dien naam, en Tresorier van de grootelijks bestuurde. De jongeKoning werd,
Hoofdkerk van Burgos. Eerlang volgden hem vooral ook na het vertrek van zijnen Oom
Staten, door Don
in zijnen overgang tot de Kerk, zijne moeder, naar diens Arragonsche
twee broeders en vier zusters. Zijne vrouw PABLO opgeleid iñde kunst van reieren, gelijk hij aan dezen zijnen leermeester ondar
(D. JOANNA) bleef lang van de keus baars
Echtgenoots
afkeerig. Zij blijkt evenwel la- ander& ook te dank& heeft gehad zijne kenterookzelve toegetreden te zijn, enden Chris- nis van het Spaansch en Latijn, waarin Koning JOHAN 11 ook goede verzen schreef. Getendoop ontfangen
te hebben.
R. SALOMO RALLEVI, naar de gelijkenis lukkig, ware die ongelukkige en toch veelzins
van den bekeerden vervolger SAULUS, bij zij- begaafde Vorst niet later in de handen en geheel onder de macht gekomen van zijn benen doop PAULUS (in het Spaansch~~~~o)
genoemd, begaf zieh onmiddelijk tot de pre- ruchten gunsteling Don. ALVARO DE LUNA, die
ten laatste zijn hoofd verloor op een schavot.,
diking van het beleden geloof met grooten
Don PABLO intusschen werd ( A”. 1415) bevor--% IJ e naam van SANTA MARIA werd door deze HAL- derd tot den Bisschopszetel van Burgos (t) ,
~~EVI’S aangenomen ter eere der Moedermaagd, of (gelijk
waarop hiJ tot in hooggevorderden ouderde Biograaph van Don PABLO het uitdrukt) eo quod mn
dom, zonder de werkzaamheden van zijn
solum ex eûdem Vìrginis Deiparae tribu sed ez ejus
eliam praeclarh stìrpe origirzem traxerànt.
Ik haal de ambt als Rijkskanselier en Medevertegenandere nog al gewaagde stelling aan, ook omdat daaruit
woordiger der hooge Geestelijkheid van Ca+
atijkt, dat het denkbeeld dat de moeder des Heilands even tilië te verwaarloozen
, zijne geestelijke verals hare nicht ELISABETH door ARON uit LEVI stamde,
plichting
getrouwelijk
ter harte. nam. w
ook in de Roomsoh Catholijke kerk niet vreemd is. Dit
zelfde denkbeeld spreekt zich ook uit in een (anders vrij be- overleed in het zes en tachtigste jaar zijns
lachelijke) legende van het stamhuis der Hertogen DE LE- ouderdoms, na dat hiJ kort te voren door zijVIS in Frankrijk. Een familiebehangsel stelt aldaar den
nen tweeden zoon, Dola ALONSODECARTAGEstamvader van dat geslacht voor, de Maagd XARIA blootsNA, als Bisschop van Burgos vervangen, en
hoofds toesprekende, maar met een beleefd Couvrez vous,
te gelijk zelve met den titel van Patriarch
man cousen! beantwoord. De ongergmdheid niet slechts
v’in de legende. maar ook van geheel de traditie dat de van Aquileja vereerd geworden was. Ook
als Godgeleerde heeft hij zich bij het nage&%nsche-DE LÉVIB (OngetwQfelä
naar eene bezitting dns
genoemd) uit de Isra&tische LEVI'B zonden afkomstig slacht grooten lof verworven, zoo door zijn
zijn, loopt in het oog.
SorutiniumScripturarum
(zijnde eene apologie
(t) Volgens de Biographie vm Don PABLO DE SANTA
YikA,dÖOr Don CËRÏST. DE sAxCrOTIS, Zal, ter
gedachtenis van die gebeurtenis, het wapen der COVARanv~ae , zijnde op een veld van sinopeleen lelie var,
ailuer, door het geslacht der CARTAQENAB overgeno-

men zgn. Altbands door beide werd dat wapen gevoerd,
gelijk ook met een gering verschil van kleur door twee
lachten, genaamd SAINTE WABIE, in Frankrgk, t. W.
r
at van BTE. MARIE D'OLLONDE, in keeE, en dat van
I3Th MABIE (van Normandije, in laxuur de ailvsren

lelie voerende.

(*) Naar dat Bisdom namen Don PABLO'S zonen sedert
dennaamvan CARTAGEI?A aan. BoRo~asIs of DEBWGOS wordt hij zelf dikwerf, het zij naar zijn geboorte,
het ziJ naar zijn Bisschoplijk ambt te Burgos, geheeten.
(t) Onjuist spreekt de geleerde Dr. M. EAYBERLING
in zijne Sephardirn
van een Aartsbisdom van Burgos;
het was in die dagen een Bisdom, overigens het eerste
in rang in het koninkrijk, en werd eerst later een Bartrbisdom.
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van de Christelijke G,odsdienst tegen het JoBehalve deze vier zusters heeft Don PABLO
dendom in den vorm eens Dialoogs tusschen
van Burgos ook nog twee broeders gehad, in
SAULUS en PAULUS) als door zjne Additionez
het Christendom genaamd ALVAR GARCIA
op de Postillel~ van NICOLAUS DE LYRA, onder DE SANTA NARIA, en PEDR~ EUAEEZ DE SANTA
MARIA. De eerste, dien wij reeds als ‘s Kovele anderen geprezen en tegen een naijverinings Geheim- en Kronijkschrijver
leerden
genFranciscanermonnik(~Ar~~~~s~~~~y~)~
gehandhaafd door RICHABD SIMOX, in zijne kennen, werd A”. 1410 in den adel des rijks
H&kz Critica Vet. Test. 111. ll. Zijn Scruen der stad Burgos opgenomen, lid van den
tinium wordt onder velen door VIVES, MO- Raad des Konings, en vertrouweling van den
RINUS, CASAUBONUS, hoog gewaardeerd. Beide edelen Koning FERDINAND van Arragon. Niet
schriften bracht hij of kort voor zijnen dood enkel als schrijver van de algemeen geprezene
of in zeer hoogen ouderdom ten einde. Hij Cronica de Don JUALN 11, tot op het jaar 1434
schreef ook onder meerdere Traotaten van (het vervolg tot op den dood des Konings ia
minderen omvang eene Verhandeling over van de hand van den Ridder FERDINAND PEhet Tetragrammaton, in later eeuw door den REZ DE GUZMAN, Heer van Batres), maar insbekleedtook hij eeneplaats
Hoogleeraar DRUSIUS hier te lande op nieuw gelijks alsDichter
uitgegeven. Als Spaansch schrijver en dich- van eer onder zijne tijdgenooten. De evengeter heeft hij mede zich een naam verworven noemde Ridder droeg hem met eenige regelen
onder de sieraden der vijftiende eeuw in vol eerbied en liefde zijn Trafado de vicios y
Spanje, door zijne berijmde Historia Univer- virtudes op.
aal, in drie honderd twee en twintigoctavoU (*).
De andere broeder des Bisschopa, PEDRO
Eindelijk bevindt zich ook nog op. de netio- SUAREZ DE SANTA MARIA, was ten tijde van
nale Bibliotheek in Spanje een Handschrift het overlijden van Koning HENlUK 111 Lid
van den vermaardenKerkvoogd
over den oor- van de regering der stad Uurgos. AL Voorsprong en adel van .ziJn geslacht.
zitter der Cortes in zijne hoedanigheid van
Als Stichter en Hoofd van een bij uitne- Afgevaardigde der stad Burgos werd hem door
mendheid ridderlijk en verdienstelijkgeslacht den Infant FERDIYAND, des overleden Konings
in Spanje is voor het oogmerk dezer Bijdra.ge
broeder, in handen gesteld een der vier sleuDonPAnLO, eertijds R. SALON0 HALLEVI, niet tels van de ijzeren kist, waarin des Konings
minder merkwaardig. Bij de opnoeming van Testament bewaard werd. De drie andere
enkele leden uit dat geslacht komen tevens Jleutels bleven onder bewaring van den Inin aanmerking die naaste betrekkingen van Fant FERDISAND, den Bisschop van Cartagena,
den eerbiedwaardigen Converso, die te ge- en den Bisschop van Siguenza, respectiveltik.
lijk met, of korten tijd na hem, zijn ingelijfd
Wij zeiden reeds, dat op éénen dag met den
in de gemeenschap der Catholijke Kerk van toekomenden Bisschop ook gedoopt zijn zijne
die dagen.
vijf kinderen.Een
daarvan was eene dochter,
Allereerst zijne moeder, die nog de inwij- 3ven als haars vaders zuster sedert genoemd
ding van haren toen reeds vijf en zestigjariUARIA, en even als deze gehuwd aan een
gen zoon tot Bisschop van Burgos beleefde voornaamEdelman,
indien hier althansgeene
en bijwoonde. Zij overleed in het volgende verwarring in de opgave plaats heeft van den
jaar 14lG, algemeen vereerd en betreurd we- ouden Spaanschen Biograaph, die een der
gens hare voorbeeldige levenswijze en wel- hoofdbronnen is voor de geschiedenis van
dadigheid. Al wat voornaam was in de stad het geslacht dezer uit LEVI gesproten CARTABurgos begeleidde haar ten grave. In de kapel
GEXA'S Of SANTA filARIA'S(").
van St. Paulus, ter linkerzijde van het alDe oudste zoon van DO~PABLO was hem, nog
taar, is hare grafstede kenbaar aan het op- in de Synagoge zijnde, geboren in 1379. Hij
schrift: Hier ligt D. MARIA, moeder van Don werd later genaamd Don GOXz.4LO DE SANTA
PABLO, BiSSChOp van Burgos, en van ALVAR MARIA, en is geweest Bisschop van Bstorga,
GARCIA , des Konings
Kron2j’kschrijver.
Niet
Placencia en Siguenza. Van wege Arragon
ver van haar rusten de stoffelijke overblijfse(*) Die Biograaph is de Augustijner monnik CHRISlen van hare vier dochteren, waarvan drie
het kloosterleven hadden gekozen, de vierde TOVAL DE SAICTOTIS, die voor het &%tinium (t, w. de
van lb91 te Burgos) een zeer uitvoerig Bemet een voornaam Edelman gehuwd is ge- uitgave
richt van het Leven en de nakomelingschap vanDon
weest.
PABLO
DE S ANTA
MARIA
geplaatst heeft. Men kan verder over den vermaarden Bisschop van Burgos, behalve
de Kronijken en alle Geschiedboeken van Castilië,
(*) Men zie de gronden waarop DOG JOSÉ AMADOR DE inbelangrijke
bijzonderheden vindep bij Don NIC . ANTORIOS, in zijne Eatudìos
sobre los Judios de España
(Madrid, 1843). p. 341-351 , dezen dichterlijken ar- NO, Biblzòth. Espazola, WOLF , Bìblìoth. Babbin. en
LOS

beid toeschrijft aan onzen Don
, nadat Don Ru,.+RNI0 DE OCHOA dien in zijne verzameling van oude Castiliaansche gedichten, (Parijs, 1844) nog toeschreef aan
eenjongertijdgenoot,vriendenvereerder van denBisschop
t. w. den Markies DR SANTILLANA, stamvader derMENPABLO

DOZALB,

Hertogen delhfanlado.

anderen in voce ; voorts over onderscheidene leden va
hetgeslachtbij Don JOSÉAPADORDE LOS RIO& Estl
dìos sobre les Judios de España, en bij eene meniN
Spaansche schrijvers van verschillenden leeftijd. Vcrgcfijk
ten slotte de meer beknopte opgaafin DA COSTA'FJ Isj-&q
en de Volken, bl. 294 en volg.

177
werd hU afgevaardigd naar het Concilie eerst
van Constaas, daarna van Bazel. Ook liet hij
&n als Prelaat en als geleerde een algemeen
geëerden naam na. Hij wordt evenwel in die
laatste hoedanigheid wel eens verward met
zijnbloedverwant GONZALO
DEBANTAMARIA,
die in de mjftiende eeuw te Saragossa een rechterlUk ampt bekleedde, en schrijver is van een
Leven van KoGq Johan II van Arragon, ook
nog door DE Los RIOS onlangs abusivelijk toegeschreven aan den Bisschop van Siguenaa.
Op hem volgt naar de tijdsorde der geboorte
(AO.1384)
Don ALONSOGARCIADE SANTA MA~r~of~~~~~~~o~~~.Nietminderdanzijn vader heeft hij zich en alsprelaat, en als Staatsman, en als Spaansch SchriJver en Dichter
onderscheiden. Eerst Aartsdeken van Compostella, later opvolger van zijnenvader
inhet
Bisdom van Burgos (1435-1456), vindt men
hem, even als dezen, tegenwoordig en werkzaam in alle groote Staats- en Kerk-aangelegenheden van zijnen leeftijd (*). Hij werd ook
afgevaardigd voor Castilië naar de Kerkvergadering van Bazel, werwaarts hem deGraaf
van CIFUENTES uit het huis der SILVA’S verzelde. Ten jare 1440 werd hij nevens den
Graaf DE HARO (VELASCO) en den Markies
DESANTILLAXA(MENDOZA)
afgevaardigd,om
de Prinses BLANCA van Navarre, bruid van
den Troonopvolger,laterKOningHENDRIKIV,
af te halen en te begeleiden. De vorstelijke feesten, bij die gelegenheid beurteling
door den Graaf DE FIARO op zijn kasteel te
Briviesca en door den Bisschop te Burgos aan
de Prinses en hare moeder, de Koningin van
Nuvarre, gegeven, zie men in de Cronica van
Koning Joiran 1 I (van Castilië). - Men vindt
zijnennaam en handteekening,
nevens die van
deoverigehoogePrelatenenGrandesvanCastilië, nog onder de huweliksacte
van Koning
HENDRIK IV, met de Prinses JOHANIA
van
Portugal (dochter van Koning EDUARD) ten
jare 1456 hertrouwd.
De minst vermaarde der zonen van Don
PABLO is geweest een jongere ALVAR GARCIA
DE SANTA MARIA,
ook wel ALVAR SANCHES
DE CARTAGENA in de Cronica genoemd, en
geboren A”. 1388. Deze schijnt, misschien
ter zake der verwikkelingen tusschen den
Koning van Castilië en zijne neven, de Infanten van Arragon, althans een tijd lang in ongenade bij den Koning en bU zijnen vader,
den Bisschop, geweest te zijn. DE LOS RIOS,
terwijl hij te recht den schrijver der Cronica
voor den broeder, niet den zoon, van Don
PULO houdt, schijnt dien zoon geheel vergeten te hebben. Het jaar 1461 kan toch niet
wel (gelijk de geleerde Spanjaard t. a. p. bl.
371, meent) het sterfjaar van den broeder,
maar zeer goed dat van den zoon van Don
(*) Men zie over hem de boven aangehaalde schrijvers.
In Isral en de Volken (bl. 302-304) is bij abnsivelijk
als de oudde der zanm van Don PABLO opgeteekend.

Dl. 1X.

geweest. zijn, In elk geval vergist zich
MARIANA, die dezen ALVAR den zoon, als den
eenigen voortplanter van Don PABLO'S geslacht vermeldt. Daar zijn waarschijnlijk, behalve uit zijnen zoon PEDRO, ook nog uit de
broeders van den Bisschop van B,urgos nakomelingen geweest; althands is de oudere ALVAR gehuwdgeweest. De Biograaph cijns vaders maakt uitdrukkelijk melding van zijne
naast hem te Burgos begraven gade. - In
elk geval behoorden tot de maagschap van
den Bisschop zoo wel de reeds vermelde
GONZALO DESALNTAMA~1~tesaragossa, als de
voortreffelijke Don JUAN ORTEG~A DE XALVENDA, Bisschop van Coria (*).
De stamvader der CARTAGENA'S, aldua bij
voortduring genoemd in @anje, is geweest
een vierde (in tijdsorde derde) zoon van Don
PABLO, hem geboren in 1387. Hg werd, gelijk zijne broederen, te zamen met zijnen vader, als vijfjarig kind gedoopt, en is genaamd
geweest PEDRO DE CARTAGENA. Gelijk zijne
broeders op het gebied van Kerk, Staat en
Wetenschap, zoo heeft hij uitgemunt op dat
van krijgs- en ridderfeiten. Hij wijdde zijn
leven (gelijk de Biograaph zijns vaders het
uitdrukt) aan het voeren van den krijg op
eigene kosten, voor God en den Koning. Met
groote lichaamskrachten zoo wel als met een
bij uitnemendheid moedig hart begaafd, heeft
hiJ zich op slag- en tournooivelden van jongs
af onderscheiden. Dus, b. P. teen hij in tegenwoordigheid en ter eere des Konings ten
jare 1425 te Burgos den kampprijs behaalde
als maztenedor (verdediger), terwijl de niet
minder beroemde Ridder RUY DIAZ DE MENDOZA dien van de zijde der aventureros (aanval1ers)verkreeg. In de krijgenvanzijnentljd
behaalde hij in het bijzonder grooten roem in den
veldslag bij Granada, ten jare 1431, tegen de
Mooren, zoo wel als in dien van S. Vicente,
ten jare 1430, in Nauarre. Koning JOHAN 11
stelde hem aan tot Bevelhebber zijner liifwacht. Als Regidor van zijne gebGortes&d
Burgos, de oudste stemgevende stad van Castilië;voerde hij meermalen het woord uit naam
der Cortes. In zijn prachtige naar de wijze
dier tijden versterkte woning aldaar, onthaalde ook hij en logeerde, bij de boven vermelde gelegenheid in 1440, de Vorstinnen
van Nuvarre en haar gevolg.
Men zie van dit alles, mitsgaders van het
voorgevallene in zijn huis bij gelegenheid
der gevangenaeming
van den gunsteling Don
ALVARDELUXA, de cronica van JOAAN&
op
onderscheidene jaren.
Gelijk PEDRO DE CARTAGEXA, dezoondes
Bisschops,
zoo is ook zijn nageslacht met
Castiliës hoogen adel, als daar zijn de osoRIO’ S,
ROJAS, VELASCO'S,
door huwelijken verbonden en op gelijken voet gebleven. Dappere
-(*) Zie van hem CLEMENCIN, Elogio de la Reina
Catolica Dona Isabel, p. 486.
PABLO
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Ridders, als hij zelve, zijn van geslacht tot
geslacht zijne naneven geweest. Een zijner
ZOnen,ALVAR DRCARTAGENA,SneUVekh3teU
jare 1473 in het gevecht tusschen de Graven
DEHAROenDETREVINO,
sedertlanginbinnen-

landscho vete met elka&. De ruiterij van den
eerstgenoemden Grande
van Castilië, waaronder hij diende, leed, tegen het voetvolk der tegenpartij,tengevolgederongunstigelocaliteit,
eene zware nederlaag. Een ander van PEma’s zonen, met name GoNzALo (PEREz) DE
CARTAGENA, commandeerde het contingent
van Burgos in deruiterc der Hernaandades in
de dienst van Koningin ISABELLA. A". 1477.
Hij was ook Gouverneur van het sterke door
zijnen vader veroverde Lara, en werd in deze
destijds bijzonder eervolle betrekking, opgevolgddoorzijnenZOOnHERNANDO.-Wederom eenandere PEDE~O DE CARTAGENA onder-

scheidde zich in die zelfde dagen in de dienst
vanKoningin ~~~~~~~~,wierlofhijinSpaansche verzen bezong. In het laatst dier zelfde
en het begin der XVIde eeuw was wederom
een ALONSODECARTAGENA LidderRegering
van Burgos,als
zoodanigmetBonDIRGoosoRIO
Afgevaardigde op de Cortes van het jaar
1505 te Toro, en woordvoerder uit naam dier
Vergadering tot Koning FERDIXAND, destijds
Administrateur en Gouverneur van Castilië,
Leon en Granada, voor zijnen schoonzoou
en
dochter, Koning PEILIPS den Xchoone en Koningin DONAJUANA.
Later (AO. 1520 en volg.) vinden wij te Burgos wederom een PEDRODECARTAGENA,H~~~
vanOZmillos,(waarschijnlijkeenzoonvanevengenoemden ALOXSO) , een dapper Ridder, die
zich roemriJk onderscheidde tegen de bewegingen der Communeros in zyne vaderstad.
Ook hij voerde als Voorzitter der Castiliaansche Cortes het woord bij gelegenheid eener
deputatie tot de Koningin, toen weduwe,
moedervan KARELV',B~~~JUANA,~~V~~Z~dolid. Hij is gehuwd geweest eerst met D.
NARIA SARABIA, daarna met D. MARIADE
RoJns,dochter
van L).ISABELLADE ROJASB~
van Don DIEGO OSORIO van de tak der Markiezen van CERRALVO,

en vanhetzelfdege-

slacht met de Graven van THANSTAYARE ,
Markiezen van ASTORGA.
De verdere afstamming der familie is ons
in de bijzonderheden onbekend, uitgenomen
misschien nog eenen Don ANTOXIO DE CARTAGENA, vermeld onder den jongen Spaanschen
adel, die zich vrijwillig bij de Spaansche
Armada van 1588 bevond. Degenealogie van
het huis van CARTAGENA tot op de dagen van
PHILIPSIV
werd in 1640 metgroote naauwkeurigheid door eenongenoemden Auteurbeschfeveqwiens arbeid alleenlijkin MS. hier
en daar in Spaa,nsche
Bibliotheken gevonden
wordt.
Volgens het getuigenis van D. JUAN
HEYDECK, in zijne Defensa de la religion Chris-

tianu, T. IV. p. 360 (Madrid 1798), bestond

althands nog in het laatst der XVIIIde eeuw
in Spanje eene posteridad illustre y nobilissima, volgende de voetstappen van haren
voortreflij ken stamvader Don PABLO, vroeger
R.SALOYOHALLEVI.
1-A.
(Het slot in een volgend nummer).
Lofdichten op M. H. Tromp (V.H. bl. 137,
Vr. 189; vgl. bl. 286; VIII. bl. 18,136; 1X.
bl. 9). Wij vonden nog het volgende tweetal
van zeer ongelik gehalte.
1. op de dool van aI. H. TROMP.
S.IXGEN.
Euterpe van KAXTELAAR~~SIEGENBEEK,
1. bl. 120.
2. Grafschrift ter eeren van MARTHYNUS
TROMP.

Parnasszds

W.DELANGUE.

Kunstkabinet,Amst.l735,bl.l48.

Veeziekte (VII. bl. 169, Vr. 231; vgl.?;.
bl. 144). Hoewel de Nuvorscher voor geen
receptenboek mag gehouden worden, zullen
Bestuurders om het belang der zaak mij wel
vergunnen, om bij het recept, dat ik ten gevolge eener vraag van LABORANTER uit de
Nederl. Jaerboeken voor 1749 schreef, ook nog
het volgende te voegen uit den Mercurius van
1768, bl. 191.
j)Neemt drie eieren met de schalen, een
handvol roet uit den schoorsteen en een oort
ofpintje Raapolie, dit alles wel dooreen gemengd en het beest alle dagenen bij conti-

nuatie ingegeven. Neemt voorts leem, mengt
die met wijnazijn en smeert daarmede het
beest over den ruggegraat tot aan den staart;
dekt het met dekens wel toe in veel stroo, zet,
het vervolgens op paardenmest, maar niet al
te bedompt, vermits het beest luchtig staan
moet.
Dit recept is bij continuatie gebruikt op
den huize Netelhorst, en zijn allen die het gebruikthebben,gebeterd iotzeventieningetal."
+P

Buitengewone vruchtbaarheid (VII. bl. 232,
Vr. 301; vgl. bl. 317,370 ; VIII. bl. 20,168 ;
1X. bl. 9,74 en 138). Onder devele voorbeelden van buitengewone vruchtbaarheid, zouden wij ook nog kunnen voegen, dat zekere
~~~~~~~~~R~~~~~,volgensechtebescheiden,

zes en dertig wettige kinderen ter wereld
heeft gebragt. Zij was geboren en woonde te
Hoorn, en moet in zeer behoeftige omstandigheden verkeerd
ook leest in de

hebben,zoodatmen

dan

Resolutiën der Algemeens Staten van den gure 1603, op de dagteekening
van den 24sten Junij, dat aan genoemde
JANNETJE THEUNIS eene aalmoes van twaalf
guldens, van ‘s Lands wege ysvt;geNleg;.
. . . 0. .
Paus Adriaan en Dedel (VlC. bl. 352, Vr.
408 ; vgl. VIII.bl. 57,119,141, 229,331 en
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.
lx. bl. ‘75). De Heer L. E. BOSCH, SR. valt den
Archivaris E. VAN EVEN heftig aan over
züne bewering, (door ons in den NUK VIII.
bl. 229 medegedeeld), dat ADRIANUS FLORENc~us(de latere Paus ADRIAAN)~~~~ geheel onbemiddeld was, toen hij zich den lsten Junij
1476 in het album der Universiteit van Le+

(Vm. bl. 374) had over het hoofd gezie9

i

Nauml. der Predikanten, Oud.wlingen en Diakenen , die de Engelsche Gereformeerde gemeente
te Middelburg bediend hebben, sedert hare opa
rechting inidenjare 1623 tot op den tegenwoora
digen tgd. (Middelburg, 1770).
v. 0.

Handschoen (VIII. bl. 226; Vr. 269; vgl&
VAN EVEX hegter van:
bl. 336 ; 1X. bl. 44 en 119). Ik heb niet ge;
&n a pr&endu que notre ADRIEN Btaitua
dacht, dat nopens de beteekenis van het
jeune homme entièrement depourvu deressources. Cette assertion nou8 parait erronde. Un woord 5~3 (Na&) in Ruth IV: 7 en 8, thans
fait assez prdpond&ant
milite en faveur de nog een verschil van gevoelen zoude bestaan,
notre opinion; le recteur avait toujours soin nadat reeds in 1788 door Dr. WOLFBSOHN~~
en portant un él&ve peu fortu& sur la matriden gel. BENSEW op zoo goede gronden is
tule de l’Université, de plader le motpauper aangewezen, dat het met handschoen moet
en marge de l’inscription nouvelle. 09, cette worden vertaald.
indicaties fait complètement deyaut devant le
Naal alleen beteekent de bedekking d@
nom D'ADRIEN, bien qùon la remarque 2me lig- hand; en wanneer die des uoets moet worden
nepbs bas, en tête dee noms de deux autres élè- uitgedrukt, voegt men er het woord ?$,voet,
ves, appartenant également au diocese d’ Utrecht.. bij, behoudens wanneer de zin die bijvoeging
qui furent reEus Ce même jour que lui.” MiJ onnoodig maakt. Bovendien worden bij den
dunkt dat VAN EVEN een goed bewüs voor
schoen gebruikt de werkwoorden YVJ en
zijne stelling heeft aangevoerd.
J. D.
L. rh , en bU den hand;schoen qitn, en dit is
Hendrik Geldorp (VIII. bl. 4 ,Vr. 18 ; vgl. het geval in de aangehaalde plaats van RUTH.
De Chaldeeuwsche vertaling zegt ons dit
bl 122).Hijis dezelfdealsR~Tr'~~~~ CASTRITIUS, door VAX DER AA inhet Biographiech duidelijk. En daarbij is het vrü onverschillig
Woordenboek der Nederlanden vermeld, welk of die vertaling is van JORATHAN, (gelijk ik
artikel echter eenige aanvulling kan onder- gaarne erken, dat zij niet is, ofschoon zulks
in eenige voor mi liggende gèdrukte exemgaan.
B;.ïr.~. ~ANHARDERWIJK.
plaron wordt vermeld), of wel van B. JOSEPH
LandschrijYer(VIII.bl.l3l,Vr.152
; vgl.bl. den blinde, of wel van eenen anderen, die in
273). In den Teyenwoordigen Staat van Staats de 3de, 4de of 5de eeuw leefde. Zij blijft toch
Brabant, bl. 262 volg. leest men : j,De, Griifi£er altijd eene hoogere autoriteit, dan de door
of LandschrQver
volgt in rang na den Schout. L. J. vermelde vertalingen. Betreffende zijne
Hij zit in de Regtbanken van het Land en aanhaling van Deuteronomiumverwijs ik hem
houdt aantekening van de Vonnissen, Be- tot den Hoogl. VAN DER PAt.&f,dieinz&e
sluiten, en ‘t gene ‘er verder voorvalt. Hij aanteekening op Ruth IV: 7 (2) zegt:
,,De plaats Deuteron. XXV: 7-10 is, op
heeft ‘er egter geene stem; doch alzo hij doorgaans een Regtsgeleerde is, dient hij den den kant der gewone overzetting, P’erkeerdeS.i.MULDER.
Schepenen van zijnen Raad. - De papieren lijk aangehaald.”
van het Land zijn in bewaaringe van den
Handschoen. Met groot genoegen heb ik
Landschrijver.
Hij geeft ‘er afschriften of uit- t. 1. a. pl. de teregtwijzing van Dr. F. geletreksels van, die, met zijne hand onderte- zen. Welk denkbeeld moet de geleerde Duitkend zijnde, in Regten dienen konnen. De scher zich wel gevormd hebben van de beBesluiten en Bevelen der Schepenen moeten oefening en het tegenwoordige standpunt der
door hem ondertekend worden. Hij geniet Jtidischen Wisschenschaft u. Literatur hier te
geene vaste wedde ; doch de bijzondere voorlande , toen hij de blunders las, waartegen hij
deelen, welke aan zijn Ampt vast zin, ver- teregt is opgekomea ! Hoe, het woord naal
schaffen hem een zeer eerlijk bestaan. Be- (R,uth IV: 7, 8) ZOU dáár, en wel d&r alleen,
halve het Ampt van Landschrijtler,
bekleedt in strijd met alle analogie en gezonde exegehij dat van Vendumeester. Hij zit over de se , handschoen beteekenen, omdat de Targum
opnbaare Verkoopingen , ontvangt de Pen- er deze betaekenis aan hecht ! En de Septuanmgen, die ‘er van komen, en deelt die aan de ginta dan, die reeds schoen heeft: eene vertaVerkoopers uit, waar voor hij drie guldens ling, die, volgens bedoelden schrijver r,gevzjftien stuivers van deHonderd Guldens trekt. heel verkeerdel$“ia ! Wij betwijfelen, of er,
De LandschrGver
heeft ook een zeker Regt in eenig Hebr. Woordenboek, behalve misvah de Verpondìngen en van alle Handelingen, schien in dat van EEXSEW en in het ITebr.die voor Schepenen geschieden.”
S. v.W.
Nederd. Handwoordenboek van LEIYIAXS en
-.
XULDER, bewerkt naar dat van~~x RENSEW
NaamZ~den van Predikanten (VJII. b1.201, en het Handtirterb. van GESENIUS(*), de verVr. 261; vgl. bl. 305,373,1X. bl. 77 en 118).
(*) Die echter schoen en niet handschoen heeft.
Ik vind nog wat ik bij mgne vorige opgave
ven liet inschrijven:

%3a
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taling van naäl door handschoen zal aange-

troffen worden, van het oudste, dat van MENACAEM BEN SERUQ (Xdeeeuw), tot de nieuwste, die van MEIER, FÜRST, DIETRICH e. a.

Evenmin zal men die vertalingen aantreffen
in de nieuwste bijbelvertalingen van Israëliten,b.v.dievan SALOMON, ZUNZ, HERXHEIIER, PHILIPPSON, enz. De Talmud geeft,
voor zooveel wij weten, nergens aanleiding,
dat daar ter plaatse naäl de beteekenis van
handschoen heeft, en met de vertaling van den
Targuna zal het wel zijn, gelijk PHILIPPSOE
in zijne verklaring opde aangehaalde verzen
zegt, N wahrscheinlichnach seiner Leit.” Maar
juist over schrijver en tijd van den Targum
van Buth maakt de schrijver van ‘t artikel
op bl. 44 het nog erger. Wat zijne vertaling
betreft, hoe ongerijmd die ook is, kan hij
zich beroepen op den voorgang van ARAYA ,

LöWE,EEIDENHEIMenmisschienvananderen,
wat ik nietweet; maarhoe kan hij opkritische gronden betoogen, dat bedoelde Chaldeeuwsche vertaling van JONATHAN BRN

usrën is ? Waarlijk, Dr. F. merkte teregt op,
dat men van bedoelden schrijver zoodanige
vertaling niet mogt verwachten, maar nog
veel minder om den Targum van RUTH aan
J~NATHAN
toe te schrijven. Reeds de Talmud
(MegilZuh,fol. 3a.) verklaart uitdrukkelijk, dat
de Hagiographen niet door dezen vertaald zijn.
Als ware er over de Aramesche bijbelvertalingen nog niets geschreven ! Bepalen wij
ons alleen tot Israël. schrijvers, en gaan w$
dan na wat er sedert 1822, om niet reeds van
ASARIA DE ROSSI (1570-1573), AZULAï en
nog vroegere en latere schrijvers te gewagen,
door ZUNZ(~),RAPOPORT(2),LuZZATTO(3),
GEIGER( 4), BäR( 5), GRäTZ (6), JOST( 7), HERZFELD(~),LEVI(Q),SELIGSOHN~~ TRAUB (lO),
CHAJES (ll), FRANKEL (12) > FiiRST( 13), LE-

(141 en a., door den eenen meer, door
den ander’ minder uitvoerig over de Targu-

geschreven is, dan moeten w$ met Dr. F.
;ot het resultaat komen, dat de Targum van
Ruth ((nicht ver 2000 Jahren und nicht von
IONATHANBEN USIEL,>'mSereerSt
inveella;eren tijd )>abgefaszt
ist.”
Dr. F. vergunne ons echter de bescheinin

iene

opmerking, dat hij zichnietjuistheeft

uitgedrukt,

als hij op de zoo even aangehaal-

le woorden laat

volgen:r>sondern

erstim 5

Jahrhundert , vielleicht von JOSEPH dem
Blinden,” daar hiJ , zoo goed als wij, zal weten, dat deze niet in de 5de, maar in ‘t laatst
ler derde en ‘t begin der 4de eeuw geleefd
aeeft. - De lat. vertaling van den 1X. bl. 45
tangevoerden chald. tekst luidt in WALTONS
PoZyglotton inderdaad, zoo als Dr. F. ver1. D. N. V. B. H.
noedt.
A.
Dan&% Castellanus (VID. bl. 257, Vr. 289 ;
ral. 1X. bl. 83 en 139). Ik moet hierbij nog
Gen opmerken, dat deze CASTELLAN~S iÜ
1 5 7 9 of’ 1580 in Engeland is geboren, en in
1 5 9 9 aan de Leidsche Akademie heeft gestuleerd, toen oud zijnde 19 jaren. Hij is den
Iden Februarij 1621 in de Pieters kerk te
Leiden begraven, nalatende bij zijne vrouw 5
kinderen, waaronder een’ zoon, mede DANIEL
genaamd, geboren in 1608, en die op den
20sten Julij 1620 en den lsten September
1623 van de Leidsche regering telken jare
f 60,- ontving ter voortzetting zijner stuliën aan, de Latijusche
school te Leiden.
H~~~S~~Z~DANIELCASTELLANUS,~~
jonge,
lie in 1633 als ouderling voorkomt bij de
gehoudene Synoden der Waalsche gemeente,
want zin vader was reeds in 1621 overleden.
Ik vermoeddat DANIEL CASTELLANUS, de
oude, een zoon was van den Franschen predikant te Londen in 1580.
..ELSEVIER.

BRECHT

(1) In zijne Gottasdàenstl.
@Ar. d. Juden en in ‘t
Art. Jiidische Literafur in de twee of drie laatste uitgaven van ~RocxRAue’ Conuers.-Lexic. - (2) In Kerem
chemed , dl. V en VI. - (3) In zijn werk Oheb Geren
in QEIOERB Wisssnsch. Zeitschr. f. jüd. Theologie,
T h l . V . - (4) In zijn in de voorg. noot gecit. tijdschrift,
dl. 111. en V., en in zijn Urschriftund Uebersetzungen
der Bibel in ihrer Abhiingigkeìt von der innern I%ntwickelung des JudenthumP.
- (5) In FRANKELS Monatsschrift für die Gesch. u. Wissensch. d. Judenth.
voor 1352. - (6) In zijne Gesch. d. Juden, Thl. IV. (7) Laatstelijk in zQne Gesch. d. Judenth. u. seiner Sekten, Abtheil. 2. - (8) In zijne Gesch. d. Volkes Israël
(Nordhausen, 1855-185’7). - (9) In QEIQERS Zeitschrift, Th. V. en Orient voor 1845 (vgl. KEIZER , PaZaestino).
- (10) In FRANKELB
dfonatschrt~t voor
1857. -(ll) In Iggereth Bikkoreth (vgl. Orient 1840).
- (12) In zijne Vorsstdien zu der Septuaginta; Ueber
‘den Eìnfluss der palästinischen Exegese suf d. alexandrinischen Hermeneutàk,
en in zijn Leilschr. f. die religisse Interessen d. Judenthums
voor 1846. - (13) In
zijne Kultur- und Literaturgesch. d. Juden in Asien,
Thl. I., ook voorkomendeinder eient.-(14) InnsacB
u. QBUBERB Encyclopädàe, art.~oas~a
BAB GHIJA.

De la Nove en J. de la Haye (VIII. bl. 255,
Vr. 290; vgl. 1X. bl. 14 en 78). In geen van
al de in denNav.geciteerdewerken over~~
LA NOUE vind ik vermeld: La vie de Francois,
Seigneur de l a Nouë, dit Bras-de-Fer , ou Sont
contenuës qva&té de choses memorables , qui
seruent à Céclaircìssement de celles pui se sont
passées en E’ra?rce & au Pays-bas depuis le
commencement des troubles survenuspour la Religion, jusques à l’an 1591. Par Mr. YOPSE
AMIRAULT.
Leyde, chez J E A N E L S E V I E R
CIC 133 LXI. 4O. Dit zeer zeldzame en lijvige werk, bevattende viii en 368 bladz. en
2 geslachtlijsten, waarvan ik geene melding
vindgemaakt bi EBLRT en GRAESSE,~~&
bij

BRUNET

alleen

in

diensmethodischelijst

voorkomt, is aanwezig in de boekerij der
Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Tot
mijne bevreemding vond ik het niet in de
lijst der Elzeviersche drukken, voorkomende
in BRUNETS Manuel, dl. V. Vgl. over de zeldzaamheid van het werk: ADELUNG in diens
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Zusdtze

u. Ergdn.zungen

ten-Lem’con,

226 JöcHERa Gelehr-

in voce Amyrault.

F&CH.

Kornel& van Arke(VLI1. bl. 262, Vr. 315 ;
vgl. 1X. bl. 17, 45,79) pretendeerde een afstammeling uit het beroemde geslacht der
Heeren VAN ARKEL te zijn, enwelvan~~~
VAN ARKEL, uit zijn tweede huwelijk met
eene dochter van den Heer VAN TEPLINQEN,
en verzekerde, zulks te kunnen bewijzen.
KORNELIS VANARKEL, dejonge, in 1750 predikant te Rotterdam, schreef daarover aan
KASP. BUBYAN, die in zijne Utrechtsche Jaerboeken, dl. 1. bl. 469, eenen misslag zou begaan hebben, toen hij schreef: FIJAN VAN ARKEL , Heer ,van Heukelom,
de eenigste overgebleve manlijk oir van het oudt en aanzienlik geslacht der ARKELS." Zie het Voorbericht, dl. 11 der Jaerboeken.
De koebrug (VIII. bl. 293, Vr. 363; vgl.
1X. bl. 145). Bij het reeds door mij opdeze
vraag geleverde, wenschte ik nog het navolgende te voegen :
In het werk van CORNELIS VAN YK, de Nederlandsche Scheepsbouwkonat, Amst. 1697,
wordt door dezen, sprekende van de koebrug,
en die willende beschrijven, over de benaming daarvan eene gissing daarbij gevoegd, te
weten: j)Koe, of misschien wel Koybrugge,”
zie bl. 85, en ook het Register van hoofdstuk
XVI. Het blijkt alzoo. dat aan dien scheepsbouwkundige de beteekenis van den naam
koebrug evenzeer onbekend en zeker niet duidelijk was, en hij uit dien hoofde aan verbastering van het woord heeft gedacht. Indien
nu onder of boven die brug de kooi mogt te
vinden zijn, zoude zijne gissing veel wawschijnlijks hebben.
V. D. N.
Engeland zigtbaar van de Holkandaohe kust
(VIII. bl. 321, Vr. 369; vgl. 1X. bl. 145). Bij
geen’ onzer oude Vaderlandsche schrijvers,
die ik mogt raadplegen, heb ik iets betreffende
deze j,overlevering” aangetroffen. Kan ook
het berigt van STRABO, L. IV. p. 193 (Ed.
MULLER et DÜBNER p. 196), in dezen iets afdoen? Rij zegt aldaar, dat het voorgebergte
Cantium tegenover de monden van den Rijn
lag, en wel zo6 nab$, dat het van daar gezien
kon worden. CLUVERIUS beweert echter, dat
ITBABO, wegens zijne mindere bekendheid
met de woouplaatsen der Morieien Menapii,
in zijne geographische bepaling heeft gedwaald. Zie Germania antiqua, L. 11.~. XVI.
de Mencapiis , en c. XxX. de Batavia.
Bt.
Zeetienden (VIII. bl. 322, Vr. 378; vgl. 1X,
bl. 125). Zoodraik bemerkte, dat op deze vraag
een antwoord was ingekomen, verheugde ik

rng zeer. Zij toch was mi opgedragen geworden door iemand, van wiens bepoom
luinen men onder de benaming van zeetienden schatting had willen heffen. Maar, hoezeer werd ik teleur gesteld, toen ik het antwoord las ! Ik meende toch duidehjk genoeg
te z$n geweest. Welligt speelde mi bij het
laatste gedeelte der vraag eene soort van
atrandregt voor den geest. Om het even, ik
herhaal de vraag in het belang van mun’ lastgever.
’ P.
Cai’us Pirz’niua secundus (VID. bl. 323, Vr.
387; vgl. 1X. bl. 56 en 120). Den Heer Q. P.
ROOS betuig ik mijnen dank voor zUne bibliographische mededeeling , welke mij weder
met eene editie van den PLINIUS bekend
maakte. Maar tevens moet ik ZEd. doen opmerken, dat in mijne kwarto-uitgave (gedrukt
te Hoorn voor den Amsterdammer) de aanhalingen uit LINSCBOTEN en de verzen van
VONDEL niet voorkomen, en er zelfs geen enkele Nedbrduitsche schrijver vermeld wordt.
Minder juist is dus de haar gegeven naam
van t>Nederduitsche compilatie.” Als zoodanig zou men alleen kunnen beschouwen het
jyvierde part ,” waarmee de latere uitgaven
(ook die van den Heer ROOS en de mijne, Arnat.
bq A. en J. DE WEES) vermeerderd zijn. Het
is bij wijze van aanmerkingen en bijvoegsels
door het gansche werk verspreid en, ter onderscheiding van den ouden tekst (althans in
mijn exemplaar), met eene andere letter gedrukt, - een maatregel, waarvan de lezer in
de voorrede (onderteekend T. V. D.) wordt
onderrigt. Tot dit jtvierde part” nu behooren
de bewuste aanhalingen uit LINSCHOTEN en
verzen van VONDEL. De Heer ROOS schijnt
zich dus vergist en den Amaterdamschen druk
met den Hoornschen verward te hebben.
Dat het werk eene overzetting uit het
Hoogduitsch is, kan, dunkt mij, niet betwijfeld worden. Niet alleeen de titel van den
Hoornschen druk vermeldt dit, maar ook de
voorrede jjaen den goetwilligen leser.” Daar
wordt ons, behalve eenige zeer stichtelijke
wenken aangaande l)de nutticheyt diemen
kan hebbe uyt de kennisse der Dieren ,” nog
het volgende medegedeeld : j)Dewijl dan nu
dit teghenwoordige
Boeck, met groote moeyte
uyt verscheyden
Autheuren by een ghebrocht
is : Als upt PLINIO, ende GESNERUS, ende andere treffelijke Schrybenten , ende in Hoochduytsche sprake verscheyden malen ghedruckt, so hebbe ick ghesien, dat het van
eenige onse Nederlanders gekocht ende begheert is worden. Om dan nu den ghemeynen
Man die de Hoochduytsche sprake niet en
verstaet, sulcx mede de deylen , so hebbe ick
dit selve Boeck in onse Nederlantsche sprake
doen oversetten” enz. En inderdaad, het valt
niet moeijeliik de waarheid van dit berigt
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door bewijzen, aan het werk zelf ontleend, te
staven. Zouden wij den Hoornschen drukniet
voor
den eersten mogen houden? Mij dunkt, het
boek draagt daar alle blijken van: de vorm
der letter, het eigenaardige karakter der
houtsneden en vooral het ontbreken van het
jjvierde part” pleit voor deze meening.
Wil nu de Heer ROOS de Amsterdamsche
uitgave (bij A. en J. DE WEES) een’ nadruk
van de zijne noemen, ik geloof, dat hier het
resultaat der vergelijking iets beter zal zin.
Hier hebben we bij denzelfden inhoud hetzelfde voorwerp’(een paradijs) met hetzelfde
opschrift; maar adres en jaartal ontbreken.
De daarop volgende titel is weder geheel
eensluidend; alleen de u schoone Figuren”
zijn hier Jjkoperen Platen,” het jaartal is
achterwege gebleven en het schild met de bazuinblazende Israëlieten is vervangen door
eene menigte driehoeksgewize geplaatste
eikeltjes.
Na het hier aangemerkte meen ik voor den
kwartijn mijne vroeger (Nav. 1X. bl. 57) gedane vraag : plMaar nu de Duitsche zamensteller en de vertaler?’ te mogen herhalen.
Bt.
Vindiciae contra Tyrannos etc. (VIII. bl.
326, Vr. 412; vgl. 1X. bl. 59,140). Ik haast
mij om aan het door V. D. N. t. 1. a. pi. te
kennen gegeven verlangen te voldoen. Het
exemplaar, voorhanden in de boekerij der
Kon. Akademie van Wetenschappen, heeft
den volgenden titel: Vàndiciae, contra Tyrannos: sive, de Principis in Populum, Populique
in Princzpem, legitima potestate, Stephano Juraio Bruto Celta, Auctore. Edimbvrgi, Anno
M.D.LXXIX. Het heeft (XIV), 236 en (111)
bladz. in kl. 8O. De keerzijde van den titel
bevat de opgave van de vier behandelde
vraagpunten ; bl. (III) , twee citaten ; bl. (IV)
een 1 Gregelig gedicht, met het opschrift:
),L. Scribonius Spinter, Belga, Lectori.” De
voorrede, (bl. (V) - (XIV), is gedagteekend :
~1 Kal. Jan. M.D.LXXVII. Soloduro ,” en
heeft het opschrift: >&ono Svperantivs VasCO principibus Reipublicae, Piis, Fidelibns.”
De laatste (UI) bladzijden bevatten een gedicht met het opschrift : j)Alphonsvs Menesivs Benauides , Tarraconensis,
Galliam adloquitur.
Ik acht het niet onbelangrijk hierbij uit
BRUNET, Manuel, 4ième éd., t. 1. p. 480, het
volgende te voegen :
I~BRcITu~(STEPH.~~~)[AUBERTUSL~~GIJET]. Vindieiae contra tyrannos. Edimburgi

(Basiliae) 1579, in 8’.
Cette édition, celles de 1580, de Francfort, 1608, ou d’Amsterd., 1660, ont h peu
pres le même prix” etc.
,rPlusieurs critiques ont attribud eet ouvrage au célbbre DU PLESSIS MORNAY, lequel,

selon M.
l’dditeur.

BARBIER,

en aurait seulement QtB

BRUTUS. De la puissante
légitime duprince
wr lepeuple et dupeuple 8ur leprince, é&! en
latin par EST.-JUNIUS BRUTUS, et trad. en
franqois (par FR. ESTIENNE]. (sans lieu d’impression), 1581, in 8O.
Traduction plus recherchée que l’original
latin. La préface sous le nom de c. SQPERANTIUS, et datée de Soleurre, 1577, est aussi
#HUBERT L.4NQuET ,” etc.
Van eene uitgave, 1589, (in ‘t bezit van
L. D. R.) maakt BRUNET geen melding.
RêSCH.

Prof. Beireis (VIII. bl. 354, Vr. 425; vgl.
IX.bl. 86 en 122). In 1827 isdoor~.LEITZMANN de Catalogus van B.‘s muntkabinet uilgegeven, hetwelk den 2den April 1828 stukagewijze, per afdeeling en in massa zoude geveild worden. De Catalogus bevat : 16 Grieksche gouden, 94 dito zilveren en 95 koperen
munten; Romeinsche 163 gouden, 585 zilveren en 683 koperen, waaronder echter ook
de Bizantijnsche begrepen zijn ; 504 middeneeuwsche munten, 65 Aziatische; niet minder
dan 755 gouden en ruim 1100 zilveren munten
en medailles van den nieuwen tijd.
D. te D.
H. van Elvervelt (VIII. bl. 357, Vr. 443 ;
vgl. 1X. bl. 88). Van den bundel TooneelpOëZ$ van HENDRIK VAN ELVERVELT, waarvan Bt. een exemplaar bezit, zijn er eerst
zestien exemplaren gedrukt geweest, zonder
adres noch jaartal, doch alle, naarhet schijnt,
met des Dichters handteekening
voor echt
verklaard. Van de in dien bundelvoorkomende spelen, is dat van het Eiland der Verwarring, Blijspel, in 1765 afzonderlijk uitgegeven, en de overige zes stukjes, te zamen in
het jaar 1768 ; of daarbij verandering of vermeerdering heeft plaats gehad, wordt niet gezegd, doch de ui tgave geschiedde bij IZAABIE
DUIM. Men vindt deze opgave vermeld in
Mr. J O H A N V A N D E R Y A R C K A E Z N . ,iVaemrol
der Nederd. Toneelspelen, Leiden 1784 en in
den Catalogusof Register der Nederl. Tooneelspel Dichteren, Delft 1743.
V. D. N.
A. Moonen (VIII. bl. 358, Vr. 452; vgl. 1X.
bl. 90). Dat deze dichter in de laatste jaren
van zijn leven niet tot eenen staat van kindschheid vervallen is, blijkt ook daaruit, dat hg
zich in het jaar van zijn overlijden nog met
de dichtkunst bezig hield. Immers, in het
Vervolg der Poëzij. in 1720 uitgegeven, vonden wij bl. 56 een lijkdicht van 26 Maart
1711, en bl. 26 een bruiloftzang van 19 Mei
1711, waarin hij het paar begroette
*Met zijn Iluitsehe poëzy,
*In den ouden dagh noch bly.”
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Wapens van Amsterdamsche geslachten) 1X
bl. 4, Vr.28; vgl. bl. 153). COEYMANS. A gaande het wapen van dit geslacht, zal ik tel
inlichting mededeelen, dat bij ni$ het familieportret berust van JERONIMUS COEYUNS!
nutw 1500 et dena: 1580, wienswapenis
gevierendeeld, 1 en 4 van zilver met drie gol.
vende fasen van lazuur en een schildhoofd
met 3 gouden ballen, die ik vermeen dat volle
manen moeten verbeelden, naar aanleiding
van FERWERDA, vermits deze b$ het wapen
der COEYMANS sprbekt van kalvemanen.
Wat belangt, de drie ossekoppen, gis ik, dal
dit een sprekend wapen is of was van het, geslacht VAN DRIEOSSEN? vermits ik aangeteekend vind: ~~GILIS DE HEUPENAAR liet als
posterityten na de COEMANS en de VAN DRIOSSE." Deze drie ossekoppen van natuurlijke
kleur op een veld van goud staan ook bij mij
in het wapen van J. COEMANS. Doch van het
geslacht VAN DRIOSSE zun bij mij verder
geene sporen te vinden.
V. A. H.
Chr. de la Quellerie (1X. bl. 6, Vr. 41 ; vgl.
bl. 155). Ik voeg hierbij nog, dat er een request (copij) voorhanden is op het, Leidsch
Archief, van dien predikaqt van den Blsten
October 1621, waarin hij zich noemt Dienaer
des Goddel. woorts van het, Regiment der
Walons, ten dienste dezer Landen, daarbij
verzoekende kwijtschelding van huur, S f 30
‘s jaars, over de jaren 1617-1620, wegens
de bewoning van een huis op het Bagijnenhof
te Leiden. Dit verzoek werd hem toegestaan
uit, hoofde van zijnen hoogen ouderdom en
geringe middelen.
Zijn ZOO~WILLEX(OUILLAOHE)W~~
goudsmid te Leiden; deze was in 1623 uit de stad
gebannen, omdat hij van eenen jood geld geleend, en hem tot onderpand een valsch stuk
zilver gegeven had. Op den 13den Junij verzocht hij aan de regering om weder in de stad
te komen en in het gild ingeschreven te worden. Dit werd hem vergund, te meer daar hij
verscheidene kinderen had, en zijne vrouw
op krukken moest loopen, tan gevolge eener
bevalling. Het is waarschijnluk
dat CFIR&
TIENDELAQUELLER~E
teLeidenieoverleden.
..ELSEVIER.

ANTWOORDEN.

Schillers Geestenziener (I.bl. 251). Toen ik
onlangs de onbeantwoorde vragen doorliep,
trok deze vraag mijne aandacht, en deed mij
besluiten SCHILLER na te zien, en ziet, in
de Sämtlicke Werke in zwölf Bande (J. Q.
C~THASCHEN
Buchhandlung 1838), komt, het
op bl. 129 voor. Na de lezing herinnerde ik
mij het vroeger gelezen te hebben, en wel
bepaald in wat wij noemden eenen j!Nuttigen

Almanach ,” en inderdaad >’ in den Almanack
tot Nut vaa ‘t Algemeen voor het jaar 1.7$3,
~~~~Q.BRENDRRB,BRANDIS,
Matthematicu
enz. te Amsterdav,
komt (bl. 148) voor:
t)Geestbezweenng.
Eene waare Geschiedenis.” Het is hetzelfdeverhaalalsbU
SCHILLER, doch geene vertaling daarvan, en behandelt alleen den Geestenziener, zonder van
de verderelotgevallen des prinsen te gewagen.
BRENDIER noemt prinsN, SCHILLEB zegt
alleen »den Prinsen von *.”
ScHILLERlaat Gr. 0. zelvon spreken, deze
verhaalt, dat hU op z+e terugreis naar Koerland was.
Wie de prins was is uit de letter N. in het
geheel niet op le maken. Men zou latere geslachtstafelen dan die van HUBNER moeten
kunnen raadplegen, om de gissing waarsch$nlUk te maken, ‘t z$ dat het een Saxisch,
Pruisisch of Koerlandsch vorst was; in alle
geval was dit, slagtoffer der Italiaansche list
een protestant, zoo als uit het bittere briefje
zijner zuster blijkt. Verder meldt Gr. 0. dat
hij weinig kans op den troon had, als zijnde
de derde zoon.
Wanneer het gebeurd is, is mede moeijelijk te bepalen. Von 0. zegt in 17**, BRENDER & BRANDIS, in 1793 schrijvende, zegt:
>lZeker Duitsch prins N. logeerde voor Benige
faren te Venetië.” Zeker echter is het geval
na den zevenjarigen oorlog, dus na 1763,
voorgevallen (Almanach , bl. 162). S CHILLER
zegt, : ,,Irn vorigen Kriege.”
Of het waar is? Dit geloof ik zeker.
BRENDER & BRANDIS schreef: JJWaare geschiedenis ,” en raadpleeg ik den inhoud van
het deel van SCHILLER, dan vind ik: )>Der
Verbrecher aus verlorner Ehre. EiPae Wakre
Gesckickte.
Spie1 des Schicksals. Ein Bruchstück
aus
einer Wakren Gesckickte. ”
Bij j>der Geisterseher” vindt men dit bijvoegsel niet, doch er staat bij : CLAUS den Papieren des Grafen von 0.”
Het schrijven van den jongen Baron F., de
verhaaltrant van von 0. en het bittere
briefje van ‘s prinsen zuster, zt laten bijna
niet toe aan de echtheid van het verhaal tm
twijfelen, hoewel ik bekenne, da$ de romanciers het in de kunst van jjgefundeerd liegen” zeer verre gebragt hebben.
G.P.ROOS.

Jan van Aoenen (11. bl. 151). De zaak is te
onbeteekenend om er veel naar te zoeken,
doch zoo BRINIO er bijzonder veel belang in
rqoggt stellen, kan hij misschien op den weg
raken door de mededeeling, dat, den 7den
Mei 1768 in de Nieuwe kerk ta Amsterdam
begraven is AALTJE , eenigste dochter van
wijlen JAN VAN LOENEN. Nu zal men wel
kunnen navorschen, wat genoemde JAN VAN
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LOEIEN uitvoerde, dan zou het misschien
blii ken, dat tijn beroep in eenig verband stond
met dat van de Hongaren of kwakzalvers.
p-m.

dit huwelijk werd geboren LIEFJE

LUCAS, die
met REMMERT ~EIZERgetrouwd,moederwas
ran Mr. CORNELIS KEIZER, den vader van

IAICIEL

, in de vraag genoemd. Waarschijn-

1 ijk zal de luister van den familienaam SEEEINS of ook het daaraan verbonden privile;ie onzen SAMUEL KEIZER er toe gebragt

Namen van koningen vóór den zondvloed (IV.
bl. 261, Vr. CXXV). Op welken grond,
vraaggt NIZZA, kan men deze koningen van f lebben, om dien bij zijn eigen geslachtsnaam
vódr den zondvloed mededeelen? Ik heb in ie voegen.
CONSTANTER.
beraad gestaan om reeds vroeger te antwoorD. Legeri Metaphysicae, etc. (VIII. bl. 326,
den: daarvoor is geen grond, want ik heb
met de Fransche geleerdheid in dergelijke Vr. 410). LEUERUS;~~~~ waarschijnlijk dezaken bitter weinig op, BEROSUS toch is een telfdealSANTONIUS
LEGER,ZOO?lVaB AXTOMythologist. Dezer dagen kwam mij echter PIUS, geb. 1652 te Geneve, die in 1684 tot
predikant aldaar aangesteld,,twee
jaren later
HEEREX, Handbuch der Geschìchte der Staaten des Altherthums ter hand, (Göttingen, 1686) met het onderwijs in de Philosophie
werd belast, welke betrekking hij tot in 1713
1799). Hij zegt op bl. 29: SAUS der ersten
Periode nur blosze fragmentarische Nach- aekleeclde, wanneer hij die met eene in de
richten. Schon im grauesten Altherthum Godgeleerdheid verwisselde; hij overleed in
kannte man nicht nur den Nahmen von Ba- t719.-Hij wordt zeer geroemd als een diepbylon , sondern in der Hebräischen Sage er- cinnig Metaphysicus. Van hom zijn vele leerscheint diesz Land auch als erster Schauplatz
redenen en onderscheidene andere schriften,
vooral door zijn’ zoon MICRIEL LEGER, predivon politischen Verbindungen,
und als altester Sammelplatz der Völker in Asien. Sagen kant te Geneve, in het licht gegeven ; of daarvon Nimrod - von babylonischen Thurm- ander ook het Compendium behoorde, wordt
bau. - Vergleichung dieser Sagen mit der niet gezegd; Men zie over een en ander, das5
babylonischen Mythologie bey BEROSUS. - Algem. Histor. Lexicon, aangewezen door
Dürftige historische Nachrichten bey den JOcHEB, in zijn Algem. Gelehrteta Lexicon.
folgenden Jüdischen Schriftstellern ausdieV. D. N.
ser Periode und wahrscheinliche AbhängigZ’reveskamer (VIII. bl. 358, Vr. 451). De
keit Babylons vom Assyrischen Reiche.”
Ook HUBNER laat NIMROD, van NOACH af- opgave inden Gidsvan ~~~~~~~isblijkbaar
stammende, als den eersten vorst voorkomen. fout; het twaalfjarig bestand werd te AntVolgens de Mythologie in het, boek van HE- werpen gesloten den 9den April 1608. Dit
neemt niet weg, dat, de onderhandelingen
NOCH,
leerde EXAEL de tiende vorst wapenen
maken; ook hem zou men voor een’ vorst de1
daartoe, vooral in 1607, te ‘s Gravenhage onderscheidene malen en vele dagen plaats geBabyloniërs
kunnen houden.
G.P.ROoS.
had hebben, en dat de zaal, waarin men alsdan tot die Treves vergaderde, de TreveskaHet stoomschip van Blasco de Garay (VIIL
mer is genoemd geworden. Men zie over het
bl. 33, Vr. 51). Onder de namen der persoBestand vooral BAUDIUS, maar ook VAN MEHistorie.
nen, welke zich in Spanje bij de zeevaart be- TEREX, Nederlandsche
roemd hebben gemaakt, en die opgeteekend
V. D. N.
staan in het Colegio ï?aval Militar te San Carlos, las ik dien van BLASCO DE GARAY, alr
De wilde kastanjeboom (1X. bl. 33, Vr. 57).
uitvinder van een stoomvaartuig in 1545.
Wanneer in het Conversations-Lexicola
, art.
LABORANTER.
Kastanien, hoewel niet op stelligen toon, gezegd wordt, dat c. CLUSIUS de wilde kastanje
Uitvinding van S. Keyser Semeins (VIII. bl, in 1550 het eerst uit Noordelijk Azie naar
227, Vr. 277). De vraag naar de uitvinding Europa zou hebben overgebragt, is dit onvan het in de vraag omschreven metaal, kan juist. Bekend toch is het, dat CLUSIUS op al
ik tot nog toe niet beantwoorden: wel, de zijne botanische reizen nooit een’ voet buiten
vraag naar het geslacht van den uitvinde] Europa gezet heeft (*). Intusschen geloof ik,
SAMUEL
KEYSER SEMEINS. Uit verschillendc
dat, voor zooverre Duitschland betreft, waar
hij geruimen tijd zijn verblijf gehad heeft, de
opgaven bij BRANDT en CENTEN in hunm
Chroa. van Enkhuizen, vooral dl. 11. bl. 9 en eerste aankweeking der wilde kastanje niet
207, blijkt, dat SIXON SEMEIN vader waI
zonder grond aan hem kan worden toegevan PIETER,JACOB~~MEINDERT,
debekende
gebroeders, die zooveel tot, de bevrijding (*) Zie het Cmao.-Lcx., art. Lecluse (CharZ.de). Vgl.
oratio funebris, geplaatst achter CLU,~IU$
hunner vaderstad hebben bygeclragen. PIE- VORSTII
Exdca ; BIEURSII dth. Bat., p. 186; PAQUOT, Mém.,
TER had eene dochter, wier naam mij niel
t. XVII. p. 413-428; v. KAMPEN, Ifeseh. d. Ned.
bekend is, met zekeren LUCAS getrouwd; uil Lett., 1. bl. 319, vgl.
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schreven. Althans mij lezen in zijne Rariorum
plantarum historia , L. 1. p. 8, dat hq, na vele
vruchtelooze pogingen te hebben aangewend
ter verkrijging van eenige losse kastanjes, er
eindelijk een ontving, lrcum suo echino communicatum a doctissimo viro CIIRIJTOPHORO
wuxxo, ex sua peregrinatione Aegyptiaca ,
Syriaca , Asiatica et Byzantina reduce , A.
MDLXXXVII.”
Of wij nu in dezen cunrsr..
WEXIU~
den vreemdeling mogen zien, die te
ParzjS zijne lang vergeten kastanjes aan den
schoot der alrna Tellus toevertrouwde, en aldus Frankrgk, gelijk c~usms Duitschland(*),
van kastanjeboomen voorzag, is eene vraag,
die ik in den Novorscher gaarne bevestigend
of ontkennend, hetzij door de opgave van
eenig levensberigt aangaande W E X I U S (die
zich tot nog toe hardnekkig voor mij heeft
schuil gehouden), hetzij door het bewijs, dat
de kastanje loter uit Duitschland naar Frankrijk is overgeplant, hetzij eindelijk door andere aanwijzingen beantwoord zag.
Daar ik zelve hier den lezer het candidus
imperti heb toegeroepen, wil ik mij geen oordeel aanmatigen over het gezag der aanteekening in den Almanach des bons conseils,
welke den reiziger uit Amerika doet komen,
evenmin als ik mij geroepen acht de toevallige
plaatsing N tegenover Avril” in verband te
brengen met den alom bekenden poisson d’ABt.
Wil.
Jean d’Espagne (1X. bl. 34, Vr. 60). In
de naamlijst van predikanten bij de Waalsche
gemeenten, gevoegd achter de ~~Réglements
généraux et particuliers, h l’usage des Bglises
Wallonnes du Royaume desPays-Bas,” komt
JEAXDEL'ESPAGXE
(niet D'ESPAGNE) voorop
het jaar 1620 als toegelaten tot den predikdienst, te ‘s Gravenhage, en als in 1629 ontslagen. Zijn ambtgenoot, JEAX SANISSON, afgezet in 1630, werd in 1665 emeritus.
D. J. V.
vetzelfde meldde ons C. G.]

Jean d’&pagne. In het werkje, getiteld:
Namen der Herv. Pred. van ‘s Gravenhage,
‘s Gravenhage, bij J.A.DE LAVIETER, 1851,
wordt onder de yjvaste Predikanten der Waalsche kerk te ‘s Gravenhage” vermeld: 1621
J. D'EFPAGNE, ber. van Crange,
vertr. naar
J.VAX DER BAAN.
Engeland 1629.
Rambaut Verhulst (1X. bl. 35, Vr. 64). Behalve de in de vraag vermelde beeldhouwwerken, vervaardigde hij ook de graftombe
van MEERJIAN in de Pieterskerk te Leiden,
het beeldwerk in de fronten van de waag en
(fj Alleen dGir kan CLOSIUB den kastanjeboom hebben
aangekweekt. Van 1557 tot 1593 leefde hij in stille afsondering
te Frankfurt a/M, en vertrok toen als Hoogleeraar naar Leirlen. Pur#s heeft hij na 1571 niet meer
bezocht.
Dl. 1X.

het boterhuis, als ook aan de binnen- en buitenzijde van de Zijipoort aldaar, de graftombe der Heeren VAN KATWIJK in de kerk te
Katwgk-binnen,
die van CAREL HIERONYYUS,
Baron von Inn und Kniphausen (voorf 7,600),
later door B . EGGERS vermeerderd methet
beeld van den tweeden man der stichtster
ANXA VAN EWSuaI, in de kerk te MldwoEde;
die van ADRIAAN CLANTVANSTEDUY, Heer
van Xt&ersum, in de kerk te Stedum, en die
van PIETEB NOGGE VAN RENESSE, Heer van
Dreischor, in de kerk aldaar. VERHULST
woonde te ‘s Gravenhage.
c. w, B.
Jaartal op munten. bl. 35, Vr. 65).
Eenigen tiJd nadat de t. a. p. voorkomende
vraag door mij was ingezonden, verzocht ik
de redactie haar niet te plaatsen, met het
voornemen om haar later, eenigzins gewdzigd, aan te bieden. Daar zij echter reeds
geplaatst was, zie ik mij genoodzaakt,
gedeeltelijk zelf een antwoord op de vraag
te geven, door te vermelden, wat daaromtrent
voorkomt in: Gedenkpenningen en munten uit
de penningkas van een liefhebber te peventer,
1833, een boekje, dat niet in den handel is
geweest, en waarvan slechts weinige exemplaren gedrukt zijn. ‘Tot aanvulling dan der
vraag moge het volgende strekken.
Volgens VAN LOOX en VAN MIERIS komt op
Bisschoppelijke legpenningen van Utrecht het
eerst 1468 voor, hoewel ALKEMADE verzekert dat 1472 of 1474 het oudste jaartal is.
In APPELS Repertorium, Th. IV. S. 1, komt
eene munt voor van Aken, met het jaartal
1375. Op eene gouden munt van PIERRE LE
CRUEL treft men 1398 aan. KÖRLER, Münzb.,
VI. 69. MADER zegt 1372 gevonden te hebben op eene munt van den Heer VAN SCHOVORST. Zie Krit. Beytrage,
V. 157, hetgeen
LELIEWEL bevestigt in zijneI?umCsmatipuc du
moyen dge, II. 296.
Wat ik vroeger van BROCKHAUS zeide, is
mij gebleken onjuist te zijn, daar hij niet
vermeldt dat het jaartal 1000 op eene munt
gevonden werd.
D. te D.
[H. J. W. doet ons opmerken dat in de Chronijk van
occo SCARLENBIS,
bl. 277, gesproken wordt van eenen
p.%DiDg van RARALDUS OArdcbA, imn0 798, en eenen
van UBBO RAYNALDA, anno 812 geslagen. Het is ons
evenwel uit zijn antwoord niet duidelijk of de schrijver
zegt dat de jaartallen er op stonden of niet. Maar al ware
dit zoo, dan zou het toch zeer weinig ter zake doen ; want
ook hetgeen vooral door FOCKEHA , Proeve wan Tual-

en Geschiedkunde, bl. 43 en verv., ten gunste van deze
kronijk gezegd is, heeft ons niet kunnen overtuigen dat

zU grootere waarde heeft dan ~~~~KLAA~~OLIJN.]
Amusement Philoszque (1X. bl. 36, Vr.
69). ARCHEXHOLTZ, het werk van den Jezuïet
BOUGEANT, Hist. des Guerres et des Ne’goc.
qui,précédèrent le Traité de Westph., aanhalende, zegt., t. 11. der Méva. concern. Christ. de
Suede, p. 52, sant. (t): 7111 est connu que cg
24

186
m6me P. BOUGEANT, est 1’Auteur du Traite’
du langage des Bêtes, lesquelles il suppose
@tre posseclées chacune de quelque Démon,et
oh entr’autres il fait center fleurettes & des
petits chiens couches sur le sein des Dames,
S qui ces Créatures Ia tiennent les discours
les plus galants, comme si notre RBv. Pere
avoit Bté élevé dans 1’Ecole de Cythère (*).”
VOlgeDS LADVOCAT, BiCt. Hl&., iS GUILL.
BOUGEANT
den 4denNovember
1690 te Quimper geboren, en den 7den Januarij 1743 te Parijs gestorven.
MO.
HYACINTHE

Jonkheer (1X. bl. 37, Vr. 71). De aanmerkingen van den vrager zijn onjuist, daarreeds
eeuwen vroeger in 1500 en 1600 de aanzienlijkste edelen onderden titel vanjonkheer niet
alleen, maar ook van jonker voorkomen, en
verschillende malen ook gevonden wordt
jonkheer.. . . graaf van., . . en jonkheer.. . .
baron van.. . . Wil de vrager meer toelichting hebben, hij vrage: maar voor’shands
kwam de geheele vraag mij voor te weinig
waarde te hebben, om er veel meer van te
zeggen.
C. G.

.

Bilderdijk en Witte van Haemstede (1X. b l .
37, Vr. 75). BILDERDIJE wasde eerste niet,
diebeweerdedat WITTEVANHAENSTEDE een
echte zoon van Graaf rr,oars V zou zijn geweest. In 1766 verscheen te Amsterdam een
werk in twee deelen of stukken (hetwelk
thans, als ik het wel heb, zeldzaam voorkomt),
ten titel voerende : Korte levensbeschryving
der Nederlandsche
Yorsten, Helden en vermaarde Mannen, enz. Op bl. 164 en 165 van
het eerste stuk vindt men melding gemaakt
van Graaf FLORIS en diens zoon WITTE. Na
te hebben verhaald dat SCRIVERIUS en anderen WITTE een bastaard van FLORIS noemen, zegt de onbekende schrijver (t)op bl. 165.
>IOmtrent het een en ander nu isons een
nader bericht ter hand gekomen van een liefhebber der Vaderlandsche Oudheden, hetwelk den Leezer een groote opheldering kan
geeven nopens het Geslacht van HAENSTEDE,
en dat wij ten dien einde hier zullen plaatzen.”
) >lVolgens oude Manuscripten (zegt die
Heer) welke ik veele reizen in ‘t jaar 1723 tot
1729 in handen gehad en geëxamineerd heb,
gekomen uit den boedel van JORIS LIEVEXSE
VAN HAENSTEDE, diemet PARIBBERNBRDTS
getrouwd was, welke in de vorige Eeuw Ouderling en Diakonesse geweest zijn in de Gereformeerde Kerke te Amsterdam: heb ik gezien Trouwbelofte en trouw-cedul van Graaf
(*) On n’a qu% Iire‘le TraitB même (elders geeft hij
denxlf&n titel op als Bt.), impr. à Paris, 1739, et&
Am&. 1'741,SO. CR Hij zegt in het VoorLerigt voor het 2de stakje,
dat hij vroeger eene Korte beschrijving der Nederlanden
'had uitgegeven.

den V. met de dochter van JAN den
YII, Heere van Heusden ; als mede een Extract van het Doop-Billet van een’ won genaamd WITTO, waarin de ouders echte luiden
genoemd worden: Verders dat het valsch is,
dat deze WITTO VAN ROLLAND ooit Basterdt
FLORIS

geWeeStiS,maarWelWILLED~

VANHOLLAND,

by de meeste schrijvers voorwrrrogenomen.
Dezen WILLENVANHOLLAND had FLORIS by
een Bijzit of Maitres geprocureerd (sic) en
heette niet WITTO, maar WILLE31 Basterd van
Holland, die met de dochter van de Heere
van Mcntenach getrouwd is geweest: dezen
heeft Graaf JAN (zoon van FLORIS) ook nooit
voor zynen broeder erkend, maar wel WITTO
van Holland; gelyk het blykt uit de Acte,
door hem gepasseert te Dordrecht - om dezen
zijnen lieven broeder wITTO te bevestigen in
de Heerlyke Goederen van Haemstede etc.
Van welke Acte Copy voorhanden is.” ”
Wij laten die trouwbelofteen trouwcedul van
Graaf FLORIS en dat doopbillet en die benaming
van echteZeden, in de XIIIde eeuw, voor rekening van den schrijver.
Prof. H. w. TYDEMAX heeft in den Konst- en
Letterbode van 1826, (welke mij thans niet
zaayt hand is) van die plaats melding geIn den jare 1766, toen BILDERDIJK nop
slechts 10 jaren oud was, werd er dus reeds
over de echte geboorte van WITTE VAN HAEMSTEDE
gesproken. BILDERDIJK was alzoo
niet de eerste, die WITTE een’ echten zoon van
FLORIS noemde. Doch er is meer in het zeer
zeldzaam voorkomend IIIde deel van het
werkje, getiteld: Genenlogies des Families nobles et ancìennes des Dix-sept Provinces des
Pays-Bas , in 1781, zonder vermelding van
drukker of plaats waar (“) uitgekomen, vindt
men p. 9-15 de genealogie der familie ELSROOT,
dus beginnende:
>Y JEAX DE HEUSDES, Chevalier a la TerreSainte, ou de Jerusalem, ou il meurt.
ARSOULT, dix septieme Seigneur deHeus.
den, mort en 1273, épousa
CATIIERISE film du Comte de LOOZ, desquels JEAX , diz-huitieme Seigneur de Heusdelz, Chevalier de St. Jucpues, mort en 1303,
épousa
l”. La fille du Comte de WITGENSTEIX.
2O. ERNGARDE , fille du Seigneur de J$Gckerode.
Du premier Lit:
1. A~SE DB HEUSDEN, 6pOUSa FLORIS,
Comte de Hollande.
IK. JEAX, dix-neuvieme Seigneur de Heusden, mort en 1318, épousa
l”. MARGUXRITE de Cuyck.
' 2O. SOPHIE de Cranenbourg etc.”
(*) G~~onlijk wordt Leuoen de plaats genoemd waar
dit werkje hrt licht zq.
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JACOBUS KOK heeft deze genealogie, ever
als al de andere, in voornoemd werkje voorkomende, overgenomen in zijn in 1781 uitgekomen Nederl. Geslacht-, Stam- en Wapenbeek, zonder de bron te noemen.
De familie BILDERDIJK maakt aanspraak
uit het geslacht van IIEUSDEI af te stammen
Ik bezit eene geslachtlijst der familie VAB
VEEN:
daarin komt voor JUDITH VAN VEEN
gehuwd &anLAUnExS PELQRIM. Uit deze ec?.?
telieden nu stamde inden 6den graad ISABEL.
LA PELGROM
DE BIE, grootmoedervan WIL.
LEXBILDERDIJX
(zieboven bl. 48).
Op voornoemde geslachtlijst, gecopiëerd
naar een HS., behoord hebbende aan een lid
der familie BILDERDIJK, staat als kantteekening : l)De afcompste van die VAN VEEN, ge.
sprooten ende gedessendeert van Ei. JAN VAb
VEEX Ridders, die welcke een jonger soor
was van JORAN de V van dien naam, Heel
ROBBRECHTS zoone des XVI Heer van Heusden; welcke heerlyckheyt oorspronckelijkc
descendeert van een jongher zoon uyt den
Huyse van Cleve.”
Had de voorliefde van BILDERDIJK VOOI
het Huis van Holland en voor WITTI VA5
RAEMSTEDE,
ook hier uit zijn’ oorsprongi
Men weet dat de groote man veel met zijne
afkomst op had.
c/,.

Teisterbant en Bilderdijk (EL bl. 37, Vr
76). Dezelfde vraag deed ik vóór eenige jaren aan iemand die ik geloof, dat met adellijke bijzonderheden wel bekend was, en
kreeg tot oplossing, dat BILDERDIJK den
naam TEISTERBANT verklaarde geteisterde
&znd (omringing) , als beteekenende ‘t zelfde
als gebilde, door ‘t bulderen van den wind en
‘t slaan van den stroom geschokte, dijk; en
zijne afkomst daarop grondde.
Was dit nu eene van ‘s mans vernuftig gevonden etymologische spelingen, was het
ijdelheid of overtuiging en ingenomenheid,
die hem voor erfelijken adel bezielde en hem
deze regels iogaf:
Verga, wie in den rang der grooten
Gods ordning en Zijn beeld belacht,
Uit edel bloed te zijn gesproten
Een hersenschim der eerzucht acht.
Dit voegt verwaten roekeloozen
Of wie hun afkomst dwingt te blozen,
Wij voelen ‘t wat geboorte zij.
Op het afsterven van ì?. D. H. Prins W. G. F. van
Oranje en Nassau.

of moesten zijne 00servationes
hem in het
adelrijke Duitschland aanbevelen?

L. J.

,

Daniel van de Pz(IX. bl. 39, Vr. 82).
uHet huys van Poel ofte Padden-poel, eertijdts gelegen in Rliij&mt , (onder Oegstgeest)
behoorde in den jare 1393. (in welk jaarhet,
op bevel van Hertog ALBRECBT , door BOKZ~-

HUSER vernield werdt) den Heere van
1vussenuer, (PHILIPS , Burggraaf van Leyden,
medepligtig aan den dood van ALEID VAN
POELGEEST.) is daer nae (nadat het herbouwd
RAAD

en in 1420, gedurende het beleg van Leiden
door Hertog JAN VAN BEIJEBEN , andermaal
vernield was, in 1429) verandert in een Ioffrouwenklooster,
ende Nonne-poel (of Marienpoel) genoemt. (Zie GOUTHOEVEN, bl. 82,136,
408,442; VAN LEEUWEN, Bat. Ill., bl. 1261,
1327; Oudh. en Gest. van Rhijnl., bl. 410e. v.
VaderZ. Chron. (Leyd. 1784)) bl. 641, 642 ;
VOSSIUS, Jaerb,, enz.). Is met het beleg van
Leyden 1573. verbrant. (Vgl. WAGENAAR, V.
H., VL bl. 451. VAN LEEUWEN zegtt.a. p.
dat het in de tweede belegering van Leiden
afgebroken werd, en niet weder opgebouwd
is). Hier van hebben haren naem de Edelen
VAN
DEN POEL, gekomen van WILLEM den
vierden, Grave van Hollandt, (1345 in Friesland by Stavoren, verslagen.) die teelde buyten houwelick by Ioffr. ALIT VAN DER IIIERW E D E , Heeren DAxrELSdochter,
Ridders,
(wier broeders, DANIEL en FLORIS, Ridders,
met den Graaf bij Stavoren verslagen werden)
Heer DAWIEL VAX DES POEL, Ridder(a),die
in ‘t jaer 1408. van de Luyckenaérs (met
Heer HEXDRIK VAN WASSEYAER, Ridder, en
andere Edelen, bij Othée) verslagen bIeef,
seer out zijnde, ende hadde gewonnen Heer
GIJSBRECHT.
(sGysken,
casteleynende schout
van St. Geertrudenberge” in 1409. Kron. van
het Hist. Gen.. te Utr., VID. bl. 453 en eld.)
HeerDIEnCK, ende Beer IACOB VAN DEN POEL,
Ridderen, met CLAUWERT (of CLAUWAERT)
VAN

DEY

POEL,

(Baljuw van Zuid-Holland

1412, V. OllI)EXH.,V. D. EYCK, BALEN, en)
Casteleyn van Geertruádenberge (6). GOSWIJN
(n) *Dese Grave WILLEM van aenegoutoen
, aollanr
:ñ Zeehnt , liet achter een bastaert soon, geheeten Heer
DANEEL VAN DEN POEL Ridder, die hy gewonnen hadde
by een schoon Jonckvrouwe , gheheeten ALIJT VAN DER
HEBWEN, woonende tot 8. Geertruydenberch [ende bleef
3amaels doot indë strijt tegen de Luyckenaers. An. 1403.
merlatende kinders.]” GOUTHOEVEN, bl. 881; vgl. bl.

426.
DANIELVANDEN POEL rasin 'tjaar 1405 met Graaf
WILLEM VI voor Hogestein , en wordt, met tijne zonen,

mder de Edelen, dest&ls in .?Tolland bekend, vermeld.
U-OUTHOEVEN
, bl. 42i, 432.-Den Blsten van Oogstnaand 1395 deed WILLEM (bastaardvan DCIVENVOOE~E),
Heer van Oosterhout, Ambachtsheer van Raamsdonk,
afstand vrm een gedeelte derheerlijkheid van Raamsdonk,
;en behoeve der stad Geertruidenberg , welken afstand
Hertog ALBRECRT bevestigde. /(Deze afstand is ook beYestigd door DAKIEL VAN DEN POIL, den leenopvolger
ran WILLEM VAN OOBTEBHOUT,
in dit ambacht van
Raamsdonk.” Vadert. Chron., bl. 310, 311; volg.
YIERIB, Charterb: dl. 111. bl. 633.
(b) Dat DAHIEL VAN DEN POEL, behalve de genoemlc zonen, ook eene dochter verwekt had, blijkt uit Troph.
Ie Brab., t. 11. (Desc. de JEAN D'AER~CIIOT,
Sire de
!u Biviereet ~~~~~~~sonSrere),\raar
gezegdwordtdst
MIBQARETHA
VAN DEN POELE, dochter van DANIEL,
Ridder, bastaard van Holland, en van JOEANNA, doch-
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VAX DEN POEL, Heeren IACOBSZ.voorsz.
(c)
haddegetrout IOff% ÇEERTRUYT VAX DORP,
in'tjaerl412.
(Dochter van DIRK VAN VEEX
env&n~d~~W~, Heer AREYTS~~.VAN
DORP,
biJN. H~~~FLORIS~~.VANRODENBIJS,~~ZUSter Van PHILIPS VAN VEEN, gen.vAN~OnP,
Ridder, Tresorier van Holland. aSy wan
DIERC VAN DER POEL, die sterfsonderkinders."Gon~~., Sta&. van DORP). Pu'och was
van dese IAN VAN DEN POEL (cl), daerHeer
DANIEL~~~~-groot-vadervanwas
:hyhadde
te wijve Ioffr. ~~~~~~~~(bastaard-)dochter
HeerenWILLEMSZ.van
Abcoude, snde Wgck,
endehaddë kinderen(e). Als oock Ioffc. MARidder, eerst geHeer van Gres en,
voor een gedeelte, van Linter, Wilspinoil , enz. (zoon
vau RABO, Heer van Gres, Neerlinter, enz., + 1425, en
van CECILIA , Vrouwe van 1Ters, t 1421, en broeder van
ALEYDA, f 1445, DIBKVANZUILENS
vrouw, uit den
Huize van BOBBELEN ), die bij haar vier kinderen verwckter van COLAERT

trouwd wag met

VANESPBEMOHT,
BASO VAN RIVIERB,

te, en daarna met YATIIYS, Heer von Landas en Warhing, met wien zij leefde in 1448. 6 Aug.
GODSCHALK

V~~TXELXAN,
MARQALBETHA

OEM ,

eerste Heer van Fvpgaerden, zoon

Schel>enven
Dordrecht ‘in 1412, envan
VAN SLIIGELANDT, is .by Brieven van

BORGOIOXE,&
Grave van Holland, Verlijd geweest mette Ambachts-Heerlijkheyd van
Raamsdonk,metteIi~olen. Visscherye, en alle zijnen toebehooren, en dat by Opdragte, en Quijtscheldinge van
Jonkvrouwe MABGBIETE VAN DEN POEL , zijnde de Brieven in dateden xv. December 1435.” Zie Extr. uit de
GeneaL e>ano~mv~~w., bij BALEN , bl.1338.
(c) JAN, QOOSWYN~~DIEKCKVAN DENPOEL worden bij GouTHOEVEN , bl. 480, opgeteld onder de Ridderen eñ Schilt-knapen die in Hollanl en Zeelan zoaren,ten tyde van Hertoge PHILIPS VANBOURGONQIEN.
Hertog PRILIPSVAN

WOUTER

VAN

YATEIIESSE

en

GOESWPNVAN

POEL

werden, op den 2Osten van Wiedemaand 1402, door Her~O~ALBBECHT
aangesteld tot. zijne kapiteins te&x!oren,
#van den 24 dezer maand tot den 11 van Slachtmaand
daar aan volgende.” I’aderl. Chron. , bl. 552, volgens
SCEWARTZB. Charterb., dl. 1. bl. 333,334. Den 2Bsten
van Wijnmaand 1402, <<heeft Hertog ALRRECIIT x&n
WOUTER

VAN~IATENESSE~~GO~SSENVAN

DENPOEL,

wien Hy te voren reeds de bewaring der stad S&aceren ,
voor een korten tyd, had aanbetrouwd; dezen hunnen
dienst verlangd, en hen bevolen, om als zyne Capitainen
dieStad te bewaaren tot’8 Hertogs eer en oirbaar;. . . . .
Nog heeft Hertog ALBRECHT, ten Zelfden dage, Heer
PHILIPS
VAN DORP , zynen Thesaurier, verlyt en beleend
met het zand, slik en aanworp, genaamd Dwenoorde,
leggende, naar luid van den daarvan uitgegeven Leenbrief,
dat diep van Duìvenoirde Oist of, Scelvliet Zuyt of,
Cats , Noirtbevelandl , ‘t Worighe sant West of; ende ‘t
Lant van Scouden A’oirt of j met die voorwaarde, dat,
indien deze zynen Thesaurier VAN DOnP aflyvig wierde
zonder wettige geboorte natelaten, het zelve Leen dan
zoade komen op GOESWYN VAN DEN POEL, zoon van den
zuster van hem VAN DORP ." Vaderl. Chronijk, 8. b.,
bl. 571, 672.
(d,
Een JAN VAN DEN POELE, die io 1436 leefde,
komt bij BUTHENS, Troph., t. 11, in de Gen&. des
Siree d’Aseche voor. Hij trouwde de wednwe van JAN
VAN CALS~EREN, ALEYDA VAN ABSCIIE, dochter van
WILLEX, Amman van Brussel en kastelein van Vilvoorden,in 142Ionthalsd, en van ALEYDA VAN HEETVELDE,

ep verwekte bij haar een' zoon, WILLEDIVAN
POELE.

(e) UiMet de ambacht+heerlijckheydt
Van

DZN

van den dorpe

Wijckis ;mno1403.verljjdt~o~~~~anYsTridder,

VAN DEX POEL, DIRcKsdr.,ende huysvrouwevan~~~~~~~~vax~~~~~~~.(Ziede
Staaal. va?a VAX D E R LAAX, bij F E R W E R D A .)

RIE

Zijn mede eenige Borgers te Bordrecht, genoemt vau den Poel, die haer rekenen van ‘t
selfde geslacht te wesen (~)."BEVERWTCK,
Bes&. wan Dordr., bl. 67. Vgl. GOUTHOPVEN,

LEEUWEX,
BALEX en anderen, in de
Sta&.VanI\IERWEDE.
~I?ALuDANuS,~~ VAL DE ~o~L~,komen,"
zegt SMALLEGANGE
in zijne Beschr.vanden
Zeel. Adel, >juit natuurlyk bloed derGraven.”

VAN

Deeerstengeeft hij voor wapen: van lazuur,
het eerste kwartier van Henegouwen ; de anderen: MERWEDE, het eerste kwartier van
Henegouwen. Zie zijne Wupenen der Edele en
Aensienel. gesl. wzn Zeel.
Het blijkt dus Uit dien schrUver, dat dit

geslacht mede in Zeeland gevestigd geweest
is.Inzijn’tijd I~~~~~M~.JoHA~vANDEPOELE, Schepen, Raad en Thesaurier der stad
Middelburg,
Bewindhebber van de W. 1.
Comp., enz. Zie zijne Croiz. vcm Zeel., boek
IV. bl. 429,438,439,443.
Onder de bastaarden van Graaf WILLEI
111, komt rnedeeeti~~x
VAYDEZIPOELEVOO~,
[DEJONGE, 15oeksche en KabeU. Twisten, bl.

67, sant. (69)], die dezelfde kan geweest zijn
als JAY UTEW POELE, Ridder, die 2 Febr.
1349, belooft JAN VAI ARBEL schadeloos te
houden voor eenen borgtogt van 2000 schilden,
(Codex Diplom. vzzn het Hist. Gen. te Utr., 2de
serie, lste dl., lste afd., bl. 70)) of Heer JAW
VAS DEY POEL, van wien de Vaderl. Chron.,
(I;eyd. 1784, bl. 197, 198) vergel. met MIERIS, Uzarterb. (III.bl.
133),op hetjaar
gewaagt. In dat jaar waren Heer SIMOX VA?I
TEILIXGEN en Heer JAy VAY DEX POEL,met

de stad C.&ertruideaberg, tegen Hertog ALBRECHT opgestaan, PIZO dat ‘er van wederzyden vyandlykheden
bedreven, en gevangenen
bekomen waren: doch zy werden eerlang (op
zeerbit’terevoorwaarden)methemverzoend.”
Zie ook HUYDECOPER
op MELIsSTOHE,III.
bl.571,574,575.-Een~~~v~111~O~~~was
in 1366 groot Baljuw van Henegouwen; een
ander, van denzelfden naam, in 1367 knsteleinvan Ath. LE CARPEXTIER, Hist.deCambruy, part. 111. p. 907.

DANIEL VAX POEL&,
Ridder1394,wordt

POELE,

zoon

van

JAN

VAN

bij BUTKENS,~.

bp gifte van de majesteyt. (Zie ~‘adcrl. Chron., bl. 681.)
Anno ~~~~.~BOUDIJNBUY~T,
bydoodepan hoerBOUolJx
KUYST sijnvadcr.Annol435.A~Bra~~~~~~~~~0~~~.
by doode van JAN VAN DEN POELE sijn broeder. Anno
1435. JAN SPIRINGXI,
by overgifte van ADRIAEN VAN
DER POELEVOOrnOemt." JAC . VANOUDENHOVENS
Beschr. V(LR het Landt van Heusden, in IiERMANs'B$r.

totde Gesch.,Ozrdh.,enz.vun
#oord-Brab.,dl.II.bl.233(f) Dit geslacht VAN DEN POELE te l)ordrecht was
aanzienlijk vermaagschapt, en heeft regeringslcden en
kannnuiken ter Groote Kerk uitgeleverd. Zie BALEN,
bl. 87, 922, 1040.
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II., onder de banier van Bergen vermeld. Hij
trOUWdeJORANNAVAN
ESPISOIT ,COLAERTSdochter, Ridder, t 1387, bij MARQARETHA,
dochter van JAN, gez. CRAY E VAN DER HOBSTAT (onder de Edelen en Leenmannen van
Braband, in Hertogin JOHANNA'S tijd bekend),
en van MARIA, Vrouwe van Wilre, Brecht,
Wosstwesel en in Ekeren, (GODFRIED'S
dochter, die in eerste huwelijk gehad hadt GERARD VAN WESEMALE,Heer van Merchemeu
Schoten, (tweeden zoon van GERARD, eersten

Heer van Bergen op Zoons uit dit geslacht),
wiens eerste vrouw NARIA (MARGARETHA)
VANBORSELEN
waqendaarna ARNOLD,H~~I
van Crainhem, f 1346).
Opt tractaat van payse in 1419, tusschen
JAKOBA enHertog JAXVANBEIJEREN,
binnen
Woudrichem gemaakt, was ook een DANIEL
VAN DEN POELE , met andere Hceren en Rdelen, uit Holland, Zeeland en Henegouwen, tegenwoordig. Zie GOOTHOEVEN, bl. 440,441.
Nog zijn mij voorgekomen :’
GOVERT

VAN

DEX

POEL,

eenPremonstreits

Lieer, (waarnemend?) pastoor te Qanker, in
1351. Oudh. en Gest. van Del&, bl. 258,26%,
263.
Wissen kinder vijten Poele, in 1359 onder
de knapen van den Grave van Blois genoemd.
DE LANGE v. WISSEN, Heeren van der Goude,
1. bl. 525.
Heer RUTGRRVANDENPOEL, Priesteqeen
der eerste begunstigers van het in 1366 gastichte kapittel van St. Pancras te Leiden.
GOUTH., bl. 117, 400 ; Oudh. en Gestichten
van Rhijnl., bl. 91; ORLERS, B. van Leyd., 1.
bl. 79.
FRANCOT'SERJACOBS,~~Z.VANPOEL,POELE,vANDENP~EL,~ANDENP~RLE,S~~~~~KI
van Brussel, 1423,1429,1434,1448,1460

kinderen en verdere nakomelingen werden
door huwel~kvermaagschaptmetdegeslach~
knVANDER RYT,TAYE van Ruysbroeck, TONIS,
DE MOL ,BLAESVELDT,DE s~~T,kfo~RLen

anderen. Troph. de Brab., t. 11. Liore V.,
&caPnl. VO16 T'SERCLAES-TILLY. Men ZieOVer
hetoud-patricischegeslachtvan~'~~~~~~~~,
reeds in 1344 te Brussel in de regering,~E
WATER, Verb. der Edelen, stuk Hl. en de

aldaar aangehaalde werken.
JAKOB

VAN

~~N~~~~~,onderdeEdelen,

1477-1500 in Holland bekend, opgenoemd
door QOUTHOEVEN, bl. 555.
ROBERT VANDENPOELE(DE LACO), stichter van het collegie van den H. IVO, (VOOF
in de beide regten studerenden) aan de Hoogeschool te Leuven, in 1483. Suppl. aux Troph.
de Brab., t. 11. p. 399 ; Théatre Sacre de Brub.,
t.

1. p. 136. In Het Schouwburg der Nederl.,

dl. 1. bl. 239, wordt hij Hoogleeraar in de
Regten genoemd.
N.POEL en X.VANPOELE, metdegeslachten van BEAUFREMEZ en YSEBRANT (uitdeu
stam van~~~~~~~~~~~,endenklimmenden
beveren

bande, opgoud

welijkverbonden.LE
VAN

DER

BEYDEN,

voerende)doorhuCARPEXTIER, part.111.;
Nobil. de Belg., t.l. p.

153-155.
Dat er onderscheidene geslachten van dien
naam bestaan hebben, blijkt uit SMALLEGANGE en LE CARPENTIER. De eerste gewaagt
van een geslacht VAN DEN POELE, uit den stam
van UCRENGEN gesproten, dat in het wettig
mansoir uitgestorven zoude zijn rnetuuG~
VAN
DEN
POELE,
die, luidens TE WATER,

Hoogadel. Zeel., Voorr., bl. 83, in devijftiende

eeuw, oflater, zoo alsblijkt uit den giftbrief
doorHertog ALBRECHT~~ 1395 aan FLoRIsen

! WOLFAERDVANDENPOELE,~~~~~~~~-lieer1465, 1472. Tresorier 1452, 1461, 1466 en schappen van Oudelande err Ser<aTnoutskerke,
Cron. van Zeel.,
1473, toen hij stierf, en HENDRIK DE MOL in gegevemgeleefdmoethebben.
zijne plaats kwam.
bl. 737,738 en, voor den giftbrief, 279. Vgl.
en

EvERARD T' SERJACORS, gez.vAN p013LE
VAN DEX POELEN, Schepen van Brussel.

1447. 1452.1466: Tresorier 1454.1467. toen
hij stierf, on DIRK DE MOL inz$nepma~tf
kwam. Liste’des Eschev. de Brux. biiu BUT-~
KENS, Troph., t. 11.
Broeder QYSBERT POEL, Regent (met)
konvent van st. Muriaas huis ter Goude, op

hel
dt

Goutue en andere konventen en priors, in hel
4 Mei 1444 opgerigte kapittel van Sion getreden. W(ALVIS) , Beschr. van Gouda, 11. bl.
128; OudL. en Gest. van Del&, bl. 253.
ELISABETH VAY DES POELE, vrouw van
EVERHARD T'SERCLAES,Heervan
TerNath
en Cruyckenburg , zoon van EVERHARD, Rid-

der, Heer van gezegde heerlijkheden, van
Maisnil, Wambeke en Lombeke, f 1421, bij
EATHARINATAYE,
enbroedervan JANT'SERCLAES, Ridder,eersten Heer en stamvader der
latere Graven envorsten van Tilly. Hunne

VAN LEEUWEN,~~ SCHENGEX; Vaderl.Chron.,
bl. 313-315. Codex Dìplom. van het Rist.
Gen, te Utr., 2de serie, lste dl., lste afd., bl.
104. J!Voorts, " zegt TE WATER, t. 1. a.p.,

,,vint men zeer wemige aentekeninge van dit
geslacht, behalven by den Heer RUISCH DE
BRUIN, M.S. (Geneal. van den Huize van Borselen) getuigende dat ADRIASA VAN DER HOOGER~~D~~inltjaer
1462 getrouwtisgeweest
met ADRIAEX VANDERPOELE, wier Dogter
ten Man hadde ADRIAEXVAN BORSSELE,~~~ste Heer van ter Hooge in die Branche (9).
@) Op bl. 38 van de Voorreede v a n ‘ t Hoogadel.
stad echter, dat ADRIANA VAN DER HOOGEBDIUBE, Vrouu~e van&~eu~estez'n,
[elders, bl.85, 86.
volgens BUISCH DE BRUIN M.S., dochtergenaemd
van
MAIC'ETEN VANDER
HOOGERUEURE,
(vermoedetijkdcnZeel.,

zelfden,aan
wiens dood JACOB FLOBIS de Basterd, rons
van BORBSELC, schnldig ms. V. ERXERINS, Beeren
van Vers uit den Huize van BORSSELE, bl. 71 en Bijl.
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By welke gelegentheit die schryver zegt, de
Geslachten VAN DER HOGERDECRE envAN DE
POELE Zyn goet, en vinde vnn beiden, irb de oudste Registers, veele Ridders, ook haere quartieren onder de beste Familiën van Zeelant.
Onder de vrienden, en hulperen der Heeren
VAX BORSSELEX, tegen de Staat Middelburg,

GUY,

wortgenoemtpIETERVAN DE POELE,inden
Zoenbrief van Hertog AELBRECHT , Graeve

merkt genoemde LECARPEXTIER,~~

dochter] door haar huwelijkmet ADRIAEN
VAN BORSSELEN, eerste Heer van ier Zfooge in die
Branche, de Heerlijkheid van Spreuzoestein in ‘t geslacht van BORSSELEN bragt; (,,‘t welkin het MS., van
d’Heer BUISCH DE BRUIN, uit, de Leenbrieven omstandig is beweezen, en ook gemelt nrort door 8. VAN LEUWEN
(Uat. Ill., bl. 988”) terwijl de schrijver, op bl. 138,
139 van ‘tgenoemde werk, berigt, dat het Hois&reuweslein, (geleegen in ‘t Eyland van Westvoirne,
en een
bastaardtak der Heeren van Voorne behoorencle,)
na
door JACOB VANSPREUWESTEIN,nuer
doode zyns Vaders GODEVAERT , A”. 1436 verheven te iijn, door JónB

van VAN DE POEL ~S~~~VAND~MERWRDE,
au franc-quartier van goud, écartelé, 1 en 4
met een’ leeuw van keel (Holland) 4 en 3, met

eenig krijgsvolk wierf om‘den Graaf
van Hene,qouwen, zijnen Heer, die in 1386
eenen togt tegen de Friezen in den zin had,
bij te staan. Het andere, uit de kasteleinye
van Idyssel, voerde van zilver, met eene fasce
van lazuur, en, enpoiilte, eene hen (poulle) van
sabel. j)Il y a diverses Familles de POELE ,'*
zijn meer

aangehaald werlr,part. 111. p. 907, ten slotte
van Hollant , en Zeelant , gegeeven op Grego- aan, jjque les Flamans prononcent comme
ri,us dag ‘sjaers 1358, dien ik vinde by den POULLE, dont nous traiterons en d’autres
Edelen zeer van Grypskerke. (Over de Lyst Oeuvres (welke ?). L’Abbaye de Vaucelles
uit de Abdye , bl. 9 1 van 't I-Ioogadel. Zeel.)” (in het Kameryksche) conserve une Charte
Hetwapenvan ~~~~vA~DEPoELE's,
'tgeen
de l’an 1260, qui fait mention de PHILIPPES
SMALLEGANGE
onbekend gebleven was, vindt DE POELE Chevalier, etc.”
men bij denzelfden TE WATER onder de Wap.
Dat er nog in den laatsten tijd een geslacht
der Edel. en Ridders&. van Zeelandt. - Heer vau dien naam in Belgie bekend was, blijkt
JAN VAN DE~ PoELR, eeib Zeeuw, behoorde, als
uit het, den 18den Oct. 1820, te Gent gesloleenman, in 1358 tot de ridderschap der Gra- ten huwelijk, tusschen MARIA AGNETA ALven van Blois. DE LANGE V. w., Heeren van BERTIXAVAX DEPOELE ,(dochter ~~~HIEROder Goude, ï. bl. 523. - L E CARPESTIER NIIVIUS, regter in de regtbank te Gent, en van
spreekt van twee geslachten van dien naam, MARIA JAKOBA DE RoO)cn FILIPSBERYARD
i n Artois en de kasteleinye van Ryssel bekend. VERHULST, Schepen van Brugge sedert 1835,
Het eerste, ‘t welk voerde van lazuur, met (zoon van KAREL, advocaat bij den raad van
eene fasce van goud, vergezeld van 3 luipaarVlaanderen ,~~~~~FEKDI?IANDINAJOHANYA
denkoppen van ‘t zelfde, heeft eenen SIMOX BREYDEL, enkleinzoon van DO~~ISICUSVERVAN POULLE, Ridder, die in 132bde Abtdij
HULST,
die, uit een adellijk geslacht, uit
van St. Andries, te Xameryk, begiftigde, met Fransch Vlaanderen herkomstig, zich te
goedvinden van zijna ~~~UW,ISABELLAVAN
Brugge vestigde, en van JOBANNA MULIER)
TRIVIERE, enzijnekinderen, WALTER,DAXIEL
toen weduwnaar van ANNA ELISABETH VAN
en AMAURY VAN POULLE, Uitgeleverd, van HERBE. Zij stierf te Brugge, den 27sten Mei
wien vermoedelijk, volgens denzelfden schrij- 1848, en liet hem twee dochters na, ven welke
ver,afstamde DAXIEL VANPOULLE~~~, naar de oudste gehuwd is ~~~ER~STFRANSVA~
het berigt van FROISSART, met zijnen broeder HEULE. Z~~VA~DERHEYDE~, NobiLde Belg.,
t. 1. p. 487, 488.
MO .
Daniël vau de Poel. Het geslachtswapen
A.) getrouwd metJonkvr. JANNEVANSPREUWESTEIN,
GODEVAEIYCS

7,?-OUZO

ADRIANA

VAN HOGICDEURE,

!HJ

OVe?YJ@?

Van

JonLvrouw
ADRIANA VAN DE POELE , haer moeder, en
consente van ADRIAEN VAN SCHOONHOVEN , haer man,
(Heer van Nievstryen, Schepen van ïlliddelburg?)
in ‘t
jaar 1473 verheven werdt, doende den eedt , voor haer,
ADRIAEN
VAN BORSSBLEN,
Heers van der Hooge,
haeren man. INaar dit verhef,” vervolgt TE WATER ,
#en vinde nergens meer gewag van Edelen, met den naem
van SPREUWESTEIN."
(Dus begaat SMALLEGANGE, de
tWeed~V~OUWV~BADRIAENvANDERHOOGE,ADRIANA,
Vrouwe zrnn Spreeuwestein
noemende, een’ misslag in
zijn geslacht-boom van B. V AN DER HOOGE ? VAN
LEEDWEN
spreekt slechts van ééne vrouw, ADRIANA,
Vrouwe van Spreewuesteyn,
uyt den huyse van Voorne,
die hij later ADRIANAVANDDEB
HOOGEDETJR~O~~~, en
ook, bij Vergissing, aan JOOS VAN DEBHoOGE,ADRIAENSZOOD, tot vrouw geeft. Batt. IU., bl. 985, 989.)

Er is hier, op de aangehaalde bla&., dm geen sprake van
‘%WnAnXlAE?! VANDEPOELG,

een’ leeuw van sabel (Henegouwen). Het
bevindt zich nog op de buitenplaats PoeZw$k
(op het eiland Walchorejl), met dat van STOOP,
zijnde het eerste mannen-, het tweede een
vrouwenwapen.
X.
[Ook van onzen medewerker y%-‘p. ontvingen wij een
antwoord op deze vraag: de inhoud komt ten deele met
het antwoord van Mo., ten deelc met dat van X. overeen.]

Mr. H. C. Focke (1X. bl. 65, Vr. 85). Mr.
CHARLES FOCKE was een
kleurling,
geboren en gestorven te Paramaribo, in de
kolonie Suriname, publiek gepromoveerd tot
doctor in de regten te Utrecht, den 19den
Junij 1827, met eene dissertatie of specimen
de pretio in emtione et venditìone, was in 1830
advokaat te Alkmaar. Uitgetrokken als vrijwilliger met de Alkmaarsche mobiele schutter-kompagnie, was hij later 2de luitenant
bij de 2de afd. lste batt. mobiele schutterij
van Noord-Holland. Bij zijn overlijden was
hij president van het collegie van kleine
zaken.
HEXRI
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Hg was een opgeruimd, kundig en regtschapen mensch, die veel voor anderen over
had, en had dus zonder twijfel, even als vreeger aan de akademie en later als krijgsman,
vele vrienden. Bovendien was hij een hartstogteqk liefhebber van de mueijk. Het ter
zgner gedachtenis opgerigte monument is te
beschouwen als een vriendschapsoffer en blijk
van achting. Indien de vrager denkt dat er
andere redenen zouden kunnen zijn, dat hij
er dan mede voor den dag kome.
C. G.

school het voorregt had een’ volledigen cursus
over de physica te hooren voordragen. Zoo
men ~~~~~~~Rgelooven mag, dan had hij toen
veel van ‘s GRAVESANDE geleerd. 1) Je me souviendrai toujours (dus schrijft VOLTAIRE aan
‘S G R A VES ANDE in Februarij 1737) des v&it&
que vous m’avez enseignées. Je n’ai qu’un
regret, c’est de n’en plus apprendre de vous.
Je vous lis au moins, ne pouvant plus vous
entendre. L’amour de la verite m’avait conduit h. Leyde, l’amitie seule m’en a arraché.”
(z.Correspondance devOLTAIBE, éd.RENOUABD,
Brief over do vr$z (1X. bl. 65, Vr. 86) t. 47, p. 94). Er was in Fralakrijk ten nadeele
gerigt tot den heer 's GRAVESANDE, en in eene van VOLTAIRE het gerucht verbreid, dat hij
Nederlandsche vertaling uit het Fransch ge- met ‘8 GRAVESAh’DE over godgeleerde vraagvoegd achter de Inleiding tot de wijsbegeerte stukken geredetwist, en zich des laatsten ondoor H . J.'S GRAVESANDE (Amst.bij F.HOUT- genoegen op den hals gehaald had, inzonderTUIN, 1747). Wie, vraagt n . B. K., is de auteur heid ten aanzien van de opvatting van het
daarvan en wie heeft ‘t eerst in Frankrijk de Spinozisme. VOLTAIRE verzoekt 's GRAVEphilosophie van '8 GRAVESANDE doen kennen! SANDE, dien hij noemt son aimable et respectabie philosophe, om ter zijner regtvaardiging
De schrijver van den brief wordt door PROSeen’ brief af te zenden aan den kardinaal
PER MARCHASD (DiCtiO?~n. h&Or. II. 328) aangeduid al& een ,rNégociant Anplais, homme FLEURY, en aan den aartsbisschop FI&RLO~.
d’esprit et amateur des scienceso” Zijn’ naam Hiertegen had de Leidsche hoogleeraar geschijnt hij echter niet te kennen, ofschoon hiJ gronde bedenking: toch was hij gezind, om
t. a. pl. wiJdloopig over zijne bedoelingen, VOLTAIRE een getuigschrift over te zenden,
zvne beschuldigingen tegen 's GRAVESANDE ! dat men FLEURY en FRNÉLOX zou kunnen
en de onwaarde van zijne wijsgeerige begrip- voorleggen. Nog vindt men in dezelfde verzameling een’ uitvoerigen brief van de maand
pen handelt.
Junij ~~~~~OO~VOLTAIRE~~~‘~GRAVESANDR
Tot den opgang, dien 's GRAVESANDE'E
werken en bepaaldelijk zijne philosophie in gerigt, handelende over onderscheidene wijsFrankryk heeft gemaakt, kan men als eerste geerige vraagstukken, onder anderen over de
aanleiding beschouwen de uitgave van zeker Pensées dePAscAL: alweder getuigt dit schrijzeer algemeen verspreid tijdschrift in de ven van des dichters hooge ingenomenheid
Fransche taal, waarin, onder den titel van met zijnen Newtoniaanschen vriend 'S GRAJournal littéraire , '8 GRAVESANDE aan het VESANDE (ibid. p. 180-185). Geen wonder
hoofd ,en methem PROSPERMARCHAND,VAN dus, dat des laatsten schriften meer en meer
EFPEX, SALLENGRE en ST. HYACINTHE gewoon in de achting der Fransche geleerden begonwaren de letterkundige voortbrengselen van nen te deelen. In Engeland, zoo welals in
dien tijd vrijmoedig te beoordeelen en ter -Frankrijk, waren zijne schriften algemeen
kennis van het Fransche publiek te brengen bekend. Reeds in 1736 verscheen te Venetië
(1713-1722, en 1729-1732).
eene uitgave, of nadruk van de llntroductio ad
Degeschriften, waarin ‘S GRAVESANDE zich philosophiam , voorzien van de goedkeuring
met de voorstelling van de Newtoniaansche van de Inspecteren ad studia te Padua, welke
natuurkundige en wijsgeerige leerbegrippen verklaren, in de Introductie niets te hebben
veel roem ook in het buitenland had verwor- gevonden, dat met de leerstellingen der R.
ven, hadden inzonderheid den leerlust va,n een’ Kerk in strijd mag heeten. Misschien is het
der latere toongevers in het gemeenebest der ook wel daarom, dat de Katholieke Seminaletteren, in hooge mate opgewekt. VOLTAIRE riën in Frankrijk zich nog tot op den huidigen
hield zich bezig met de uitgave van zijne dag met ‘s GKAVESANDE ’S leerboek mogen
Elements de laphilosophie de Newton. ITij be- voeden..
sIoot, om, alvorens die in het licht te zenden,
Van den hoogen dunk, dien de Fransche
daarover het oordeelin tewinnenvan’s~~~geieerden ‘s GRAVESANDE'S wijsgeerige, voor
VESANDE, alsvandenmeest bevoegden regter.
den tijd waarin hij leefde, vrij verlichte denkHij maakte alzoo gebruik van een tijdelijk beelden nog algemeen toedragen, getuigt
verblijf in Holland, om, ten jare 1737, opzet- onder anderenhetlevensberigt,datdebekende
telijk eenige maanden te Leiden door te Fransche wljsgoer DR GERANDO over hem in
brengen. Hij las hem daar de voornaamste de Biographie imiverselle van Mrcn4uo heeft
deelen van het uit te geven werk voor, en was ingelascht. Ook onlangs heeft c. MALLET ten
een getrouw toehoorder van’s GRAVESAXDE'S
aanhoore van de Académie des sciences morales
natuurkundig collegie, waarin, naar men ver- etpolitipues te Yarl’js een zeer lezenswaarzekert, voor het eerst de Leidsche Hooge- 1,dige ï&‘nroire voorgedragen sur la vie et les
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&rits philosophiques de '6 GRAVESAYDE. Dit
voor onzen landgenoot, in allen opzigte ver.
eerend onderzoek is in druk opgenomen in dt
Conapte rendu des séances et travaux del’acadé.
mie des sciences morales et politìques, Janviel
1858. (l”. Livraison, p, 35-66).
QUIESCENDO.

81s ‘t ware (1X. bl. 65, Vr. 87). In hel
Magazijn van Nederl. Taalk., dl. 1. bl. 22i
volg., in de beoordeeling van SIEOESBEEKI
Lijst van woorden enz. met het Nederl. taaleigen strijdende, schrijft de Heer A. c. OUDE#MANS het volgende :
)rOnder het woord Als hadden wij ook
gaarne vermeld gezien de, volgens ons oordeel, gebrekkige en met de Nederlandsche
taalvormen strijdende uitdrukking als het
ware, welke wij bij de meeste en netste schrijvers, op bijna elke bladzijde, als mede reeds
bij CAROLUS TUIMIAN aantreffen. Dit vroeg
en algemeen gebruik beslist echter niets anders, dan dat men niet naauwlettend genoeg
op den gewonen vorm geweest is, die de uitdrukkingen, met als beginnende, aannemen.
immersmen zegt: hij sprak,als ware hij
een advocaat ; hij hield zich a 1 s ha d de h ij
het recht aan zijne z$de; hg streed, als wild e hij een voorbeeld van dapperheid geven,
enz., enz. In al deze uitdrukkingen wordt,
zoo als het behoort, de persoon achter het
werkwoord geplaatst, alleen schijnt de goede
vorm: als ware het het hoofd uit den poel der
taalverbastering niet meer te kunnen opheffen. Even goed als men thans schrijft als
h e t w a r e , zou men ook kunnen schrijven :
hij sprak, als hij ware eenadvocaat.
Maakte men gebruik van alsof, dan zou de
vorm omgekeerd zijn, want men zegt : even
alsof hij sliep; het wnsalsof hij mij toelachte, enz. Sommige taalgeleerden schijnen ook
over de schikking van het voornaamwoord
wel te hebben nagedacht, en men vindt het
dan ook van tid tot tijd juist, d. i. achter het
werkwoord, geplaatst. Onder anderen vindt
men als ware het bij KIYKER, in zijne beoordeeling van BILDERDIJES Spraakleer, bl. 155;
bij BILDERDIJK in zijne Perzius’ Hekeldichten,
bl. IV , en bij WEILAXD in het Kunstwoordenboek, bl. IV.”
Medaille van Doggersbank (1X. bl. 65, Vr.
88). Terstond na het gevecht bij Doggersbank
verscheen Prins WILLEM V inde vergadering
der Slaten, met eene propositie ter belooning
onzer dappere zeelieden. De Schout-b&nacht
ZOUTNAX
werd tot Vice Admiraal, de KapiteiliS DEDEL, VAN BRAAM en VAN KIYSBERGEN tot Schouten-bg-nacht extraordinair
bevorderd. ZOUTMAN kreeg van den Prins
bovendien een’ gouden degen ; de genoemde
Kapiteinseenegedistingeerde
sabel met cein-

turon; do Heeren BRAAK en STARINGH eene
sabel met ceinturen,
benevens de vergunning
om als de Vlag-Officieren eene witte pluim
te mogen dragen; de KapiteinslJlnLDER,
DEKKER, .Graaf VAL WELDEREX en de 2e Kapiteins ABERSOX,STARINGH, BOSCH en SMAASEN
ontvingen eene sabel met ceinturen;
de Luitenants der schepan,die de linie geformeerd
hadden, twee gouden epauletten op de montering en de adelborsten een gouden epaulet
op den Imkerschouder.
De Staten besloten aan ZOUTMAN te vereeren eene gouden medaille ter waarde van dertien honderd gulden, hangende aan een’ ketting van hetzelfde metaal en aan DEDEL, VAN
BRAAX, VAN KIXGSBERGEY, BENTIXCK, BRAAK
en STARIZTGH, die de schepen in de linie van
bataille
hadden gekommandeerd, ieder eene
dergelijke medaille hangende aan een oranje
lint, terwijl voorts aan de Olllcieren,
Onderofficieren, Matrozen en Soldaten twee maanden gage werd toegelegd.
Wijders besloot de Prins ter gedachtenis
te doen vervaardigen eene medaille, welke
san de Officieren,Onder-Officieren
en gekwet
ste Matrozen en Soldaten als een eerteeken,
hangende aan een lint uit naam van Z.H. zou
worden geschonken.
Die medaille was spoedig gereed en door
3en graveur SCHEPP vervaardigd. Op de
voorzijde vertoont zich de Overwinning, staan3e op den voorsteven van een antiek schip,
houdende in de eene hand een’ laurierkrans,
in de andere hand een’ palmtak met een’ olijftak doorvlochten. De voorsteven vertoont
tevens den Leeuwenkop met de zeven pijlen,
zijnde het Wapen der Unie. Onderaan leest
nen Doggersbank V Aug. MDCCLXXXI.
Het opschrift luidt Pax Quaoritur BelZo. Op
le keerzijde staat een lauwerkrans, waarin
Exinaiae Virtutis praenlium en het omschrift
is Munificentia Prir.cipis Auriaci.
De Adjudant-Generaal Ridder VAN RISSBERGEN deelde in November 1781 namens
jen Prins aan boord van het linieschip L)e
Admiraal-Generaal deze medaille, in het zilver, aan alle Luitenants, Adelborsten en Onier-Officieren
plegtig uit; zij werd gedragen
aan een oranje lint. De Vlag-OfSieren, die
in het gevecht het bevel over de schepen gevoerd hadden, begaven zich naar ‘6 Hage en
,ntvingen uit de handen van den Prins het
youden eerteeken, hangende aan een rood, uit
I~E blaauw lint. Bij die gelegenheid kregen zij
lok nawens de Stat.en den door dezen toegekenden gedenkpenning (Zie Ned. Mercurius
roer Aug. en Nov. 1781).
Twee en zeventig jaren na den slag in
september 1853 werd door Z. M. Koning
WILLEM 111 de Heer A. LOSGERT, te Utrecht,
tls schepeling bij den slag van Doggersbank,
lenoemd tot Ridder der orde van de Eiken-
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kroon. Dit zal Wel de laatste IrDoggeisbanker” zijn geweest.
[Hetzelfde werd ons door J. H. v. G. med’z!id.
BISSCHOB,
Ridderorden, 1843,ÏL 140.
HU voegt er bij, dat de afbeelding der medaille te vinden
is aldaar pl. 22, en in LE FRANCQ VAN BERKHEY, Zeebiunaph, dl. 11, tegenover bl. 444.l

RÖcnzno~re.n

Appel- en peersooz (1X. bl. 65, Vr. 90).

De vraag naar alle appel- en peersoorten in
ons land, zal wel nimmer volledig beantwoord
kunnen worden, om de volgende reden:
dezelfde soorten dragen dikwijls, in onderscheidene landstreken, verschillende namen,
of worden genoemd naar hare standplaats,
naar den gever of kweeker, of ter vereering
van dierbare betrekkingen of beroemde personen. Ik zou dit met vele voorbeelden kunnenbewijzen,doch
zal,kortheidshalve, slechts
de volgende aanvoeren : 1. De winterrietpeer
noemt men te Utrecht en elders de Silesische
peer. 2. Een appel- of peerenboom, die bij
eene put, schuur of bakhuis staat, heet dikw$s$utappel, schuurpeer, enz. 3. Den schenker of kweeker herkent men in de namen van

Pater Vos appel, pustoorspeer, oemskinder, oom
te Hellekersappel,
enz. 4. De door mij uit

pitten voortgeteelde appel- en peerenboomen, als ze goede vruchten dragen, worden
gedoopt met de namen van mgne dierbare
betrekkingen, of van hen aan wie ik ze schenke. 5. Onzen vruchtboomkweekers zijn zeker
de namen niet onbekend van Alexanderappel,
Napoleonspeer, enz. Slechts sommige, b. v.
de paradijsaJpe1,
gouden pippeling , v2jgepeer
en andere, dragen, zoo ver ik weet, overal
in ons land dezelfde namen. Breedvoerige
listen van appel- en peersoorten komen voor
in de Pomologia van KNOOP, en in de 2 deelen
van J. R. SERRURIER, Fruitk. Woordenboek.
J. C. K.
Ketterbranden in Utrecht (1X. bl. 65, Vr.
91). Het oudste voorbeeld daarvan dagteekent niet van het einde der XIIIde eeuw,
maar klimt tot 1135 op, toen eenige zoogenoemde Berengarianen CFJ Utrecht verbrand
werden. Later heeft dit meermalen plaats
gehad.
CONSTANTE&
-

Gradenbij de examina (eigenlijk bij de toekenning van het Kandidaatschap of Doctor&) (1X.

bl. 66, Vr. 95). Deze zijn geen jtgebruik,”
maar ingesteld bU Koninkl. Besluit van den
14den Maart 1826. Of dat Besluit in het
Staatsblad te vinden is, weet ik niet; het gewone: dat het er in zal worden geplaatst,
staat niet aan het slot, alleen: dat de sMinister van Binnenlandsche Zaken belast is met
de uitvoering,” en dat PIeen afschrift aan den
Baad van State zal worden gezonden.” D.
te D. kan het vinden in den Utrechtschen
Sf$s&;-Almanak voor 1828, bl. 169, waar. .

uit ik het voor hem, heeft h$ het ntmdig etl
kan hg het anders niet bekomen, wel wil af*
schrijven.
H. M. C.V. 0.
[NONTANUS
wijst den vrager op hetzelfde KoninkL
besluit.]

Volksvooroordeelen
(1X. bl. 67,Vr. 97). Vru
algemeen is het vooroordeel, dat men een
drenkeling, zoo Iang de politie het lik nog
niet heeft geschouwd, niet geheel, maar alleen zoo veel het bovenlif betreft, uit het water mag halen. Het was oudtijds stellig verboden, iemand die, hetzij in het water, hetzij
op den grond dood gevonden werd, op te nemen, te vervoeren of te begraven. De justitie
moest eerst onderzoeken, op welke wijze de
dood veroorzaakt was; het kon zUn door ongeluk, of door eigen toedoen, of door gewelddadigen aanslag van anderen. Om dit onderzoek te bewerkstelligen en alle omstandigheden daarbij in aanmerking te nemen, moest
de doode blijven in den staat, zoo als hij gevonden was. Vergel. ALICEMADE en VAN DER
SCHELLING,

Beschrtjving

ai. 1. bl. 331.

van Brielle en Voorne,

Maar er schijnt nog eene andere reden geweest te zgn. Het was een spreekwoord:
wat den grond beroeret, den Heer behoeret. Dit
werd niet alleen toegepast op gevallen van
schipbreuk en op aangespoelde goederen,
maar ook op alles wat bij eenen verongelukte
gevonden werd, op het geld, dat hij bc zich
had, op den wagen, de paarden en het schip,
waardoor hem de dood was aangedaan. Voorbeelden uit Gelderland vindt men in denVoZksAlmanak 1859, bl. 223. Het verbod van
aantasting en vervoer kwam de berooving
voor en verzekerde het regt van den fiscus.
Het was hard, nabestaanden op eene ongelukkige wijze ta verliezen en daarbg nog van
hunnen eigendom afstand te moeten doen of
in onderhandeling te treden over den uitkoop,
OpdenLanddag te Nijmegen van 1537 noemde
men het eene quaede gewoonte van alden tijden
en bepaalde men, dat er niets aan verbeurd
zou zijn, indien het buiten moedwil geschied
was. VAN HASSELT, Hof van Gelderland, bl.
58. Bi de reformatie der Zutphensche Landregten werd dan ook opgenomen, dat, zoo
iemand bij ongeval verdronken of op eene
andere wijze dood gevonden werd, de heer
zich niet verrijken zoude met het geld ofgoed,
dat hi bij zich had, maar het den regten erfgenaam zou laten toekomen, indien er eenigen
kwamen en zulks behoorlijk konden bewijzen.
Het Veluwsche Landregt schafte ook de
breuke voor den heer af, zoo iemand onvoorziens bij ongeluk dood bleef of verdronk. In
dien zin was ook deinstructie voorden schout
van Harderwijk in 1551:Niemand mogt verdronken menschen, aan strand gedreven ofin
zee gevonden, van geld of kleederen berooven
25
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af hm aanroeren, v66r dat de schout gehaald was, die dan gedaante en gestalte, geld
en kleederen opteekende en den doode OP het
gewrjde liet begraven; kwamen dan de vrienden, zoo mogten zij, tegen betaling deronkosten, geld en kleederen tot zich nemen.
SCHRASSERT , Beschrijving van Harderwijk,
1. bl. 106. - In Overzjssel werd in 1546 geklaagd over de schraapzucht der ambtenaren,
die, in zulke gevallen van ongeluk, het goed,
hetzij geld, wagen, kar, paard of wat het
ware, dat door den doodenagelaten
werd, aan
zich trokken 1 nyet ansyende die redelicke
billicheit, dan soeckende oer eygen profyt vth
anderluyden
schaden.” De reformatie der
Landregten in dit jaar, onder den Stadhouder
XAX. VAN EGMOXD, wees zulke goederen aan
de erfgenamen toe, bewijsbaren zelfmoord
uitgezonderd. RACER , Overijss. Gedenkstukk.,
Iuc. bl. 239, WINHOFF, Landr. van Overijssel
door CHALMOT, bl. 229. -In Holland matigden zich de ambtenaren ook confiscatie van
goederen bij eenen verongelukte aan. Zie
hier een paar voorbeelden uit de rekeningen
van Baljuwen en Schouten : Zuid-Holland,
1438.

s Ontf. van een Scuyt, die an minen

heer comen was en daer een arme knecht wt
verdroncken was, en die scuyt weder vercoft
om vrientswille en bede van goede mannen
des voirs. verdrencts knechts vader, om dattet
een arme man was, om enen gouden pieter,
fac. ij p. xij s. vj d.”
Beverwijk, 1471-1473. M EPNAERT CLAESZOON reed met een wagenmet vier paarden
om schulpen te halen te WGk op zee. Hij
schijnt slapende van den wagen gevallen te
zijn en kwam onder den wagen om. De baljuw liet den wagen met de paarden, als verbeurd, in beslag nemen en daarna voor 30
Beiers-gulden verborgen. Toen hij de voorschr. penningen met regt zou& inmanen,
werd hem de hand gesloten bij den Hove van
Holland.
Schoonhoven, 1476. Een man van Arnhem

kwam verdronken in het baljuwschap aan
en werd als een zelfmoordenaar in ongewijde
aarde begraven. Na eenige weken kwamen
de vrienden van den doode en bragten bewijs,
dat hij een goed kersten-man was, die zich
zelven niet verdaan had; weshalve hij opgegraven en in gewijden grond gelegd werd.
Daar de baljuw moeite en kosten had gehad,
gaven hem de vrienden zes Rijnsgulden,
welke
de baljuw voor zijn emolument behield, en
bragt denheer slechts25stuivers in rekening,
die bij den doode gevonden waren.
Haarlem, 1494. Een molenaar werd in het
Sparen verdronken gevonden. Deschout
nam
de zes Rijnsguldens en tien stuivers, die de
man bij zich had, voor zijn regt, dat hij consenteerde, het ligchaam op gewijde aarde te

legraven, enz. - Eene oude keur voor Zuid@oìland verordende: ))zoo iemand met vermymtheclen, vallen, drencken of sonder toeleen van andere menschen doot bleve onnoojelijcken, daer en sal van dies sen den Bailliu
)f Ambachtsheer niet meergebreuckt zijn dan
;hien pont.” Dit schijnt dus het maximum geweest te zijn. Men mogt hem evenwel niet
!onder vergunning begraven, terwijl het goed
ran zelfmoordenaars, als van ouds costuum
geweest was, verbeurd bleef. VAS OUDEWOVEN, Zuyt- Hollandt, bl. 502.-Naarhethandrest van JACOB, grave van Hoorne, voor Woubichem en het land van Allena, 18 Dec. 1476,
was de breuk voor iemand, die dood viel of
,nnooselij k verdronk lImaar tweemaal vijftalf
pond.” Ook hier mogt men den doode niet
zonder vergunning begraven, en zelfmoordenaars verbeurden hun goed, als van ouds.
KEIIZP, Bes&. van Gorinchem, bl. 363.
Intusschen waren er van tijd tot tijd millere vergunningen gedaan omtrent de behandeling van drenkelingen. Een handvest
van JACOBA van Befieren aan de ingezetenen
van den Grooten Waard in Zuid-Holland,
van 16 Julij 1417, bevat: >)Item waer dat
gemant quam daer hy eenen mensch verdrenckt ofte in noode vpnde, die sal hy vuyt
moegen trecken op ‘t land ende tbeste daer
mede doen sonder verbeuren, behoudehjck
dat hijs niet ter aerde en sal brengen buyten
consente van onser heerlicheyt.” VAN DB
WALL, Handv. van Dordrecht, bl. 433. GIJSBERT VAN vrAsEzrgaf
aan dievan Noordeloos en Grooten Waard, in 1434, het privilegie:
,Gemand een verdroncken mensch vindende,
mag bij toelaten van den heer uit het water
trekken en helpen begraven.” KEMP. 8. w.
bl. 250. - Aan de ingezetenen van KennemerZand vergunde PHXLIPS van Bourgondië,
den12denMaart 1455(hofst$, dus 1456),dat
iedereen drenkelingen, levend of dood, uit het
water mogt trekken, mits men hem aan den
baljuw of schout vertoonde, om voor de begrafenis beschouwd te worden. LAMS, Handv.
van Kennemerland,
bl. 6 1. - Vooral komt hier
in aanmerking hetgrootprivilegievan~~~~~
wnBourgondië,
van 1476 (1477). Het verbiedt
den ambtenaren om iemand te molesteren
van lijf en goed, waar iemand dood gevonden
werd, onder voorwendsel, dat de doode zich
zelven verdaan zoude hebben. l)Endemen sal
een yegelick uitten watere moghen trekken,
diemen daerinne vint, hy sy levende of doot,
sonder verbeuren, maer indien hy doot bevonden wort, so sal men weder metten voeten
int water leggen.” Groot-Placaetb., LI. bl. 670.
- In de Zeeuwsche keur van 1495 vinden
wij, dat men iemand, die in nood van water
was, mogt uithalen en, zoo mogelijk, helpen ;
maar bleef hij dood, dan moest men hem op
de plaats nederleggen
en er binnen drie dagen
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ka& van geven aan het geregt. Het wegvoeren van de plaats en het eigendunkehjk
begraven, waarvan de straf elders aan de
bepaling der vierschaar of aan de overeenkomst met den regter overgelaten was, werd
hier met eene boete van 60 pond bedreigd.
SYALLEGANGE, Cron. van Zeeland, bl. 350.
Dergelijke verordeningen bleven hier korter, daar langer van kracht; maar het vooroordeel, dat het niet vergund is, eenen
drenkeling te vervoeren, is nog niet geheel
verdwenen. In het jaar 1765, dus kort voor
de stichting van de Maatschappij tot redding
van drenkelingen, schreef A. R. VAXHEECKEREN in zijne Dissert.
amoenitates quasdamjuris
publici Gelrici compledens, te Harderlugkonder
P . ROSDAM verdedigd, p. 15 : aHet is van algemeenebekendheid jlìppis et tonsoribus notum)
dat het overal gewoonte is, dat zij, die in het
-water vallen, wel uitgetrokken kunnen worden, maarz66, dat zij, indien zij doodbevonden
worden, met de voeten weder in het water
moeten gelegd worden, totdat de plaataelgke
regter zulke lijken onderzocht heeft.” Hij
vraagt, waarom die dooden, althans voor een
gedeelte, met de voeten juist in het water
moesten achtergelaten worden, waaruit zij
getrokken waren, en meent., dat dit nog terug
zag op het overoude regt, dat de fiscus en op
het lijf en op het goed van schipbreukelingen
had. Zelfs wanneer deze den dood ontkomen
waren en het leven gered hadden, waren zij
de eigendom van den landsheer, aan wiens
kusten zij strandden, en moesten hem dienen
of zich loskoopen. De bewijzen z$n er van in
de vroegste tijden. Drenkelingen nu waren
in zeker opzigt met schipbreukdingen gelijk
gesteld en werden, daarzelfsdenabestaanden
geen regt op hen hadden, gelaten, waar men
hen gevonden had, d. i. in hetwater, opdat de
landsheer, door zijnen baljuw of schout, zijn
regt konde laten gelden. De som, voor de
breuke bepaald, konde als een uitkoop of
losgeld worden aangezien.
Hoe het zij, de dwaling, dat dergelijke
verordemngen
nog van kracht zijn, heeft
menigmaal de middelen doen verwaarloozen,
door welke de verongelukten nog hadden
kunnen gered worden. De regering zelve heeft
haar meer dan eens openlijk tegengesproken
en het geoorloofde van het vervoer bekend
gemaakt, met aanbeveling der maatregelen
tot behoud.
&!.! verwijst naar een stukje van Mr. u. A. EVER'PB,
Drenkelingen, geplaatst in den Fricschcn VolksAlmanak vrm het jaar 1868, bl. 107-110, waarin degetiteld:

zelfde plaats uit het groot privilegievan Vrouw Y.LPU
wordt aangehaald. - #*Alhoewel ,” voegt hij er bu,
, in 1507 in Friesland eene verordening door den
Graaf HIZNDRIKVAN BTOLBERO werd uitgevaardigd, udat
men yemande die int wneter ghefallen is, deen mach yeghel&k wnder wrge well helpen ofte wuytnemen , ende

den vl@ doen, oft hu bq den leven the holden ws4re.” WO

heeft zich ook aldaar het bovengenoemde begrip gevestigd.
In de Leeuzo. CouranlvanI2 JunQ 1858 werd nog ffoor
den Commissaris des Konings daarop de armdecht der
Besturengevestigd. !&EVEBW,,t. 8. p. -De Heer J . a.
VAN LENXEP
herinnert wat over dit onderwerp voorkomt
Nuw. 11. bl. 184; 111, bl. 181; &W. LW, bl. vi en
[X. bl. 47.1

Filippa

of Ph@pe (IX. bl. 67, Vr. 98).,
Heer K. J. R. VAN HARDERWIJK kan hierover nazien: W . V A N GOOTHOEVEX, Chronycks
van Holland, enz. Amsterdam, 1636,pag.3?1
snvolg.;alsookJ.VAN~~~~slr~s~,&&avi8~k~
Arcadia. Amsterdam, 1678, pag. 200 en volg.
an de aldaar aangehaalde schrQvers.
De

J. BOUXAI.

Opschrìflaan de Zaaa (1X. bl. 68, Vr. 106).
Het oude tafereel, waarnaar Mo. vraq+, is
nog aanwezig; het is in het bezit van Mevr.
af3 Wed. ADRIAAN COUWENHOVEY
SPION88 ,
geb. COUWENHOVEN,
te Zacandtj’k,die,ofschoon

de geslachtsregisters verloren zijn geraakt,
afstamt van een der personen in het bedoelde
tafereel gemeld. Ik ken ~~Nederlond in ‘t miniatuuF, waaruit de vraag schijnt voortgekomen, niet, maar heb mij overtuigd, dat het
daarin voorkomende opschrift juist is; alleen
moeternogbijgevoegd
worden,dathettafereel
geschiIderd is - 1619 - vernieut 1792. lKogtdevragererbelanginsteIlen,hetopdezen
geslachtsboom voorkomend wapen te kennen,
alsmede de personen er bij genoemd, ik wil
hem gaarne de behulpzame hand bieden.
H-g.
Schimpdichten (1X. bl. 68, Vr. 107). Het
rijmpje door Mo. bl. 68, in de noot aangehaald , vind ik onder m$ne oaria aldus:
#De Held der Mass verminkt aan eer en reputatie,
Het werktuig van de Yrins, de schandvlek van de natie,
De lange DRIES DE BRUIN , verfoeit bQ alIe Braaven,
De Breeker van z$n eed, hangt bier tot aas der Raven.”

Het is kennelijk eene navolging in malam
parten2 van het bekende kernachtig grafschrift

O~EGB.?~EEUWSZ.KORTENAER, Luitenant-Admiraalvan de Maas, gesneuveld 1665, luidende:
#De held der Map9, verminkt sen oog en rechtex hand,
En echter ‘t oog van ‘t roer, de vuist van ‘t vaderland,

schrik van ‘s tijands vloot+
Deontsluiter van de Zond, ligt in dit graf beslooten.”
De graote KOBTEPAAR.~~

SEhimpdichten. In 11 de Nederduìtss BR Latginsr Xeurdigten ; BQeenverzamelt
door de
Lief hebberen der Qudu Hollandse Yrzj’heit op
niaws overzien en wel met een derde vervneerderd: De meeste noz*t voor dezen gedrukt (R&

terdam bij PIETEB VAN DER ooas, 1710) zijn
te vinden:
Op pag. 224 : ‘t Bealote boek op de Hollandsche Munt :

s Onlantu wza er twistgerezen”ena.
25 T
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tusschen hetopschietend, als onkruid,groeijen
van den goddelooze, vs. 8, en het onder verdrukking gedijen van den regtvaardige, als
een palmboom, waar dan de ceder wat lastig
bijkomt.
Indien men geen blik van eigenlijke botanische dwaling hieromtrent
van elders mogt
weten bij te brengen, gis ik, dat zij uit verkeerde opvatting van Ps. XCII: 13 ontstaan
is; althans z$ is kerkelijk geijkt, daar onder
M".Vr8E@.]
de kerkzegels bij EIST (kerkhistorisch Archief,
Georgiw Eponis (zbl. 69, Vr. 109). In Dl. 1) die van Dordrecht, Hanau (misschien
de Aflezingsboeken
(Publicatiën)
der stad ook die van Hoogkarspel)
, Horden, Oldersum,
Leiden beginnende met 1515, komen op het Zierikzeedit groeijen van den palmboom uitjaar 1568 verscheidene personen voor, die drukken.Bij
debeschrijvingvan het Dordsche
toen ingedaagd werden.
kerkzegel, vraagt Prof. KIST dan ook o. i. ten
Men vindt daaronder:
onregte, of het drukkende voorwerpeen steen
1. QEORGIUSYPONIS, predikant; 2. WOUTER of de Bijbel is. Buiten twijfel een de uitspruit&o~s,predikant; ~.COPPPYROELOFS,~~~~~sels (want eigenlijke takken hebben de palmkant; 4. ADRIAANLAMBRECHTS, predikanten boomen niet) drukkende steen, blijkens het
5.Heer CORNELIS, eertijds pastoor te Woerden. onderschrift : Pressa valentior.
In de Naamlijst der Leiclsche predikanten
Als ik L. LE&lNIUS, SinaiUudinum acparabo(bij COUVfiE te Leiden, A”. 1857) bl. 92, wordt larum, quae in Bibliis ex herbis atque arboribus
desumuntur, dilucida explicatie bij de hand
gezegd :
JURRIAEXEPESZ,
overgekomenuit Embder- had, zou ik kunnen nazien, hoe men in de
XVIde eeuw over deze bijzonderheid dacht.
land in 1566, was a& de Augsburgsche
confessie toegedaan. Hij was in 1570 nog te Maar dit boek is thans zeldzaam. Het zal rnU
Leiden, alwaar PIETER ADRIAANSZ.VAN DER benieuwen, of mijn vermoeden zich bevestigt,
WERVE, met last YIvan den Prins van Oranje dat de meening,
en dus ook het spreekwoord
voorzien” penningen tot den oorlog verza- langs den kerkeïljken
weg is ontstaan.
melde. Later was hij te Hoorn en stierf
H. M. C. v. 0.
aldaar in 1575.
Schrijvers der Bijvoegsels op Wagenaar (1X
Deze omstandigheid doet vermoeden, dat
de ingedaagde YPONIUS, dezelfde zal zijn die bl. 71, Vr. 118). Zoo onder de Bgvoegselsook
de nnlezingen , aanmerkingen enz. gerekend
in 1575 ta Hoorn is overleden.
worden, zijn als medewerkers de volgenden
..ELSEVIER.
bekend: PETRUS LOOSJESADRIAANSZ, H.VAN
’ Palmboom (1X. bl. 70, Vr. 113). Aan de WIJN,N.C.LAMBRECHTSEN, ANT.MARTINI, E.
beoefenaars van de geschiedenis der botanie K ESGELBERTS (zie EBERT ,Bibliogr. Lexicon
D. te D.
overlatende, te onderzoeken vanwaar of uit n voce Wagenaar).
welken tijd het bedoelde vooroordeel aangaande het groeijenvan den palmboom nonder
de verdrukking” afkomstig mag zijn, teeken
VRAGEN DOOR HET BESTUUR BEANTik alleen het volgende aan :
WOOBD.
Ps. XCIE 13 wordt het gedijen van. >xlon
regtvaarclige” vergeleken bij )) het groeyen
De volgende vraag zond onze medewerker Bt. in.
van een palmboom,“cn
llhet wassen van een
OBezit som9 een der lezers van den Nuuorschsr, of io
cederboom op Libanon.” De randteekenaars hem wel eens voorgekomen een treurspel in vijf bedrijven
op onze Slaten-vertaling
hebben het derde en getiteld: Eduard de Derde? Naar een bij mij bernsHS. van dit treurspel, geef ik hier volgende aanwgvan vergelijking niet alleen daarin gevonden, tend
zingen :
dat n desen boom hoog en regtop wast, met
Op den titel het motto:
- Neque enim lex aequior nfla ,
schoone groene tacken ,” maar ook daarin,
Quam necia artifices arte perire SIU.
dat hij jrof hij schoon met gewichte of swaerte
OVID.
nedergebogen wordt, evenwel groeijt ende
Personen:
bloe$ t.” Daarom wordt er in de aant. op die EDUARD de Derde, zoon van EDUARD den meeden, M,
plaats bijgevoegd, r)is hij een teecken offigure
nog minderjarig Prins en tot troonopvolger von Engevan victorie, Apoc. VII: 9.” Inderdaad, een
land benoemd.
maal de bedoelde eigenschap van den palm- EDMDND, Graal van &mt, broeder van EDCARD &
Tweeden en oom van EDUARD den Derden.
boom aangenomen zijnde, moet men zeggen, Graaf
van Nordfolk , tweede broeder van EDUAED den
dat dit derde der vergelijking Ps. XCII: 13
Tweeden.
uitnemend in het verband zou passen, ook HEXRIK
LANKASTEE.~~~~~~U~~~ vriend WIEDMUND.
wege?shetonclerscheid,indatgevalbestaande
íJp pag. 226: Op de Zeeuwse munt:
* Lnctor et Emergo is weer de mnnt der Zeeuwen” enz.
Op pag. 227: Geeft den keGer dat des keiiers is:
l ldieu des kebere is, daar ‘s keizers beeld op staat” enz.
B. IJ.
[Het schimpdicht op NAPOLEON. aat onze medewerkex
J. BOUYAH mededeelde, behoort niet tot die, naar welk6
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Aarbbisschop
van York, gewezen leermeester v8n den Prins.
MoRTI~~B, Staatsminister en minnaar van Koningin
ISABELLA.
ISABELLA,
gemalin v8n Koning EDUABD den Twseden,
Regentesvan
EngeZand.
(Het tooneel is op een slot bij Bristol.)
LN&TRB opent de handeling mët deze woorden:
Ja, vriend, dit ia de dank, dien men ten hove vindt,
Waar men den ed’len haat en den verrader mint ,” enz.
Vruchteloos heb ik tot dusverre in de boekenwereld
n88r dit treurspel gezocht. Wel vond ik achter den SparQEEWALD,

tQCUS,

trelnSpd

n%U

BALDEIN,

dOOr

PIETER PyP!ms

I

Amst. 1805, op eene I$at v8n ongeveer 450 treur-, bluen kluchtspelen, verkrijgbaar bij ABBAHAP XARB te
Amsterdam, ook Eduard dan Derden vermeld, m8ar
vergis ik w niet, dan ia dat stuk hetzelfde dat in een’
mijner bundels treurspelen voorkomt. Het werd, volgens
den titel, uit het Fransch van QR&88ET door wijl, QERABDXUISEE vertaaldenin door P.zWEEBTSV~~kort en verbeterd (zie voorber@) , uitgegeven. Het heeft
eeen de minste overeenkomst met den EDUABD 111, in
&xe vraag bedoeld.
Mogt ik, behalve van het typographiach beatsan des
treurapela, ook mn den naam des vervaardigers onderrigt
worden, het zoude rng dubbel aangenaam zijn.”
Het stuk. dat Bt. bezit, ia eenevertaling. Het oorapronkelijke ia WÜ WEIBZE. Er bestaat nog eene vertaling.v8%
namelijk van P. J . KALBTELETX , w88rvan wij eene uitgave bezitten, Amstardam,
WILLBIIYI
BOLTBOP,
1783.
Deze lsatate is echter eene zeer vrije vertaling. Er 18 nog
al het een en ander weggelaten en bijgevoegd. De aartsbisschop b. v. is uit het stuk verdwenen. Bg KABTELEYN
begint EDXUND met de woorden :
Hoe wreed verdrukt men ons bier op des vorsten slot a
Waar ieder vliegt en beeft op MOBTI~IEBB gebod,
Zinta hij in Br&oZ zelfs, hier zoo nabij gelegen
Als in gantsch Albion , een’ aanhang heeft verkreegen 1
Daarop antwoordt LANKABTEB :
J8 , vriend I dit ia het loon, dat men 8811 hoven vindt,
Waar men den eedlen haat en den verrader mint, enz.
Voor H. v. IC., die eene beschrijving of atbeelding van
genen zilverling verlangt, schrijven wij het volgende over
uit WINEB, Bibl. Realwörterb. i. v. Sekel. ,jIrn nachexil. Zeit&ar erhielten die Juden durch Fürat SIMON ,
welchem von Syrien d8S Münzrecht im J. 173 oder 174
ewr. Seleuc. verliehen worden wAar, die erateneinheimischen
Miinzen; eaw8ren gauze, halba und viertel-Sekel 8ua Silher, der leichen in europäischen Münzcabineten noch
mehrere 8 xempl. iibrig sind. Nichtslle Exempl. aind acht.
DieLegenden in hebr. Sprache und althebr. Schrift ent
halten die Werthbezeichnung. $pv, (gew. %lOa ‘Yi%$
oder $i)az, ayn oder y'3?) das Jahr der Ausprägunf
(a. B. kW d7,u.l~ il;lX oder Vl%’ nJv:
such oft den Namen jrjtze, und als Zeichen bald einer
Becher , bald ein Mannafaas, bald eine Palme etc. Diesc
noch vorhandenen jiid. Sekelfend BABTHELEMY 256 bi!
271*/, Par Gran. schwer. Die Miinzen der Nachfolgel
BU&ONB, 80 wie der Herodier haben mit geringer Ausn8h
me nur Griech. Inschriften.”
uSommige
schrijvers,” zegtdezelfdemedewerker, pont,
aieren hunnen stijl door het gebruiken v8n het deelwoon
geworden achter een deelwoord van een ander werk
woord. Zoo las ik o. a. ds onderaardsche kanalen ir
Roma z;jn maar bewonderdgeworden, dan enz.
Het ia alzoo dikwijls opgemerkt geworden enz. Ds
oorsprong van dit misbruik zit zeker in het overnema
v8n het Hoog& lU&atI. Of weet men er eene ander
wm8k voor op te geven Y’
’ Wij moeten H. v. K. doen opmerken, dat er onderscheil
ia tuaechen het part. preet. met en zonder gewordan.
La

en wU het door een voorbeeld duidelijk maken. d b in
Voord-Braband
bestead geworden is iets 8ndera d8&
Pis in Noord-Braband besteed. Het eerste geeft een8
t8ndeling te kennen, het tweede den toestand waarin 8.
ich ten gevolge v8n die handeling bevindt. Gewordan
3 echter ook w88r men eene handeling wil te kennen ged
‘en overtollig, en wordt daarom beter we laten, indien
ie weglating geene onduidelQkheid
of du
Tbelzinnigheid
.eroorzaakt. Zoo b. v. in het laatste der door H. v. K.
gegevene voorbeelden, w88r het adverb. dikw@ reeds
anw@t, dat wU aan eene handeling, niet 88n eenen toetand moeten denken. Hindert den vrager het woord
reworden ook daar, ws8r het om den wille der duideijkheid bij het part. praet. niet gemist ,kan worden, dan
:uunen wij hem een eenvoudig middel 88n de hand geven
lm er zich v8n te ontslaan. Hij kan het wel niet altijd,
naar toch zeer dikwijls toepassen. Hg gebruike dan in
dtaate van het uaaaivum het activum. en zeaae niet het is
opgemerkt geworden, maar men héejl $g&nerkt. De
ltul zal er gewoonlijk in kracht en levendigheid door
vinnen. Dat geworden dikwijls voorkomt w8är het zonler schade gemiat kan worden, is misschien voor een
gedeelte aan invloed v8n het Hooeduitaeh toe te achrii;en ; tij gelooven echter, dat gebrek 8811 taalkennis, g&
nek a8a goeden smaak en slordigheid er de voormurmsts
~orz8ken van ziin.
*TZijn de woorden: zeerst, op het zeerste, - die rnqn
:ehoor zoo zeer hinderen , - taslkundia te verdediaenp”
bsgt J. C. K., en wq antwoorden: j8 Zeer ia e& buvoord v8n een b&-. naamw. gevormd, dat dikw$a enkel
ds veraterkingswoord (intensivum) gebruikt wordt. Wij
Jezitten er vele. Te Amsterdam ze men heel mooi,
n Noord-Eolland
erg mooi, op de $eluwe m’nnig mooi,
n Vrissland miserabel mooi, enz. enz. Er ia, n88r ona
gevoelen, niets wat verbiedt van zulke bgwoorden eenen
:onparativuaof superlativua te vormen. Men zegt b. V.A.
.s erg ziek, B. erger, C. het ergst, en wij hebben nooit
roeren beweren, dat men dit niet zou mogen zeggen. Wel
djn er onder deze intensive, w88rv8n dëcompär. en auperl. in het geheel niet in gebruik zijn, en die ook wel
oiemand gebruiken zal. omdat zii anders arevaar zonden
loopen ni& verstaan te worden, b. 8. heel. Maar zertbehoort hier niet toe. De comparat. zeerder komt ” onze
,ude achrüvera veel voor, doch is nu niet meer in ge
b ruik.
Even goed als deze compar. is de superlat. reeret, dien@
in ten zeereten hebben. Op het zeerste echter gelooven
WQ niet dat goed ia.
X. ho wii meenen een ander. dan degene v8n wien
wQ reeds mee&den bijdragen ontvingen, “met de& letter
onderteekend) wenscht den oorsprong en de beteekenia
van den naam ZWEDEB te kennen. Het is eene verbastering van Swidheer, eene zamenatelllug u i t swid en heer.
Het eerste deel va,u den naam, dat ook in Swidger en
Swidlrecht voorkomt, ia het adject. ewid of swind, en
beteekent groot, sterk. Zie RUYDECOPEB op BTOHE,
dl. 1. bl. 327. Het tweede deel is het subst. heer (exarcitua). Dit heer evenwel behoort tot die subst., welke, WBPneer zij met voorgevoegd adject. eeneu eigennaam uitmaken, eene zeer zwakke beteekeuis hebben, ja bijna zonder
beteekenia zgn. Vgl. Nau. VII. bl. 373. Zweder aal dus
de sterke beteekenen.
De Heer J. 11. VAN LENNEP heeft uit de Notee and‘
Queriea eene vr88g overgenomen, omtrent eene 8ileiding
v8n het woord pekel, v8u den bekenden WILLEM BEUKELGZOON. De Engelachman , die hasr bedacht, weet
zeker niet dat in onze etymologie zulk een overgang v8n
b in p eeue onmogelijkheid is. Ook meenen wij (de plsata
is ons ontgaan) het woord pekel reeds vóór de drgen VBP
BEUKELSZ. te hebben aangetroffen.
Op de vraag uw88rom huisraad onzijdig ia, terwijl
nogtans als regel wordt opgegeven dat de zamengestelde
zelfst. nasmw. hetzelfde geslacht hebben als het laatsta
deel der zamenstelling ,” antwoorden wQ dat huisraad
staat voor huisgeraad,
en derhalve geene uitzonderiug
maakt op den gemeldcn regel.
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De verzeh tftrumque dulcí Tpildare fistuh enz., dk

verwelkt wordt, en dit toch alleen kunnen tij
beteekenen. Wat B I L D E R D I J K er mede wil
te kennen geven, namelijk hetgeen betaamt,,
hetgeen sterven, hetgeen niet verwelken kan,
drukken wij uit door betamelgk, sterfelgk,
onverwelkelijk. Men metme niet in kostbaar,
schijnbaar, blijkbaar bewijzen te vinden dat
woorden op baar van werkwoorden afgeleid
ook active beteekenis kunnen hebben, want
deze zijn niet van werkwoorden, maar van
zelfst.
naamwoorden afgeleid. In navolging
van den groo ten dichter, hebben eenige schrijvers, vooral dichters, dezelfde en meer soortgelijke adjectiva gebezigd. Zoo vinden wij
b.v. gruwbaar bij K . w. B I L D E R D I J K meermalen (BILDERDIJK, Poëzy , dl. 1. bl. 53; dl.
11. bl. 43). Elders lazen wij:

x5. in RULWERS Wht will he do with it aantrof.~ zii1:Y
HORATIUB, Lib.I.od. Ii.
Het lied #hoe werk je niet leeuwerk?” door D'OuTxEni

Van

aan HUQO

DE

GXOOT

J. D.
toegekend, kan 7 vinden in

JEUNE, Nederlandsche Volksaan~en,
bl: 296.
Uitmarsen is Ditmarshe~m, en zal wel naar eenen an.
deren DITYAR heeten, dan dien, WWUEMACDABE~R
inI
z1n.e vraag vanspreekt. De naam~r~ara~ is in Duitsch.
land niet zeldzaam, en WW het in vorige eeuwen nog I
LE

minder.

In dat mogt je de koekoek en eenige andere spreek.
wijzen, neemt de koekoek deplaats in die eigenlUk aan den L
duivel toekomt.

H. v. K. zie over Sumoureusen Nav. 11. bl. 3413;
111. bl. 337; Bìjbl. 1854, bl. xv; 1855, bl. xxi 9 VIII.
bl. 104; 1X. bl. 6; DE araccnBEëRoverfulz’ekant,
VIL
bl. 06.
De Eegira of Eedsjra begint op den datum, door den
opgegeven, maar het verschil, dat hij meende te ontdekken tusschendien datum en hetjaar 12’76 als het
jaar, dat met ons 1809 overeenkomt, verklaart zich daaruit,
dat de Muzelmannen niet bij zonnejaren, maar by maanjaren van 354 dagen tellen.
Een ander onzer medewerkers vraagt naar de beteekcn% van den liitroep: Allaf KtiZn; hij zal die in het platduitsch vinden, waar allaf hetrelfde is als het hoo duitsch
hak auf. -Mr. J. S. stuitte op het woord gou sen suf
Petten, als benaming van een’ prijs aan het bootsvolk, ter
gelegenheid van een’ wedstrijd, in den Haag uitgeloofd.
Hij vergelijke eens Nuv. VIII. bl. 361, Vr. 466, en sla
het Woordenboek van den Heer A . o. OUDEMANS op
BREERO On voce: su@ct op, waaruit hem blijken ml,
dat hier s@etten ofjluitjes bedoeld worden. - Goochem
(waarvan afleiding en beteekenis ons gevraagd werden) is
eene gewijzigde uitspraak van het Hebr. ~33, zoijS,
. I
uerstandiq, ervaren, geleerd. dat, in den Asjknazischen
tongval gëlezen , gooihoorn luidt.
F. v. A.. die bijzonderheden aanaaande den kolonel
0. C. Fr. Graaf VA'N TOTTLEBEN wens& te vernemen.
kan dat zelfde verlangen reeds uitgedrukt vinden Nuv. VI:
bl. 134, door CP%--CP..
die daar ter nlaatse iets zeer biiHAooABEëR

ronders-omtrent dien kolonel aangeieekend heeft. - l&
bolk, welken naam volgens F. v. H. een logement te
Devt draagt, is volgens KILIAEN de kabeljaauw.
Het kerkgezang Uies irae kan X. o. a. vinden bii RAMBACE, AntRolog& Chrisd.
Gesänge aus allen jakrh.
d. Kirche, 1. B. S. 321. ‘t Is, naar men meent, van

AANTEEKElriINGES’.

Gij die Python, ‘t wangedrocht
Neêrvelde in z$jn gruwbre krocht.

Tot de volkstaal echter zijn die woorden
1

nog niet doorgedrongen (*).

Houdt men in het oog, wat wij zoo even
herinnerden, dat de adj. op baar van werkw,
afgeleid, passive beteekenis hebben, dan zal
1men erkennen, dat bedriegbaar voor bedriegelijk, beweegbaar voor bewegelijk, bezielbaar
voor bezielende en dergelijke, biJ BILDERDIJK
in vrij groot aantal te vinden (DE JAGER, t. 8.
pl.), niet goed zin. Bedriegbaaris wie bedrogen, beweegbaar wat bewogen kan worden.
SchatbacEr beteekent in het hoogduitsch
wat verdient hoog geschat te worden, maar
in onze taal wat geschat worden kan. Men
mag daarom niet schrijven, zoo als wij onlangs in een tijdschrift lazen: nZij mogen ‘t
San ons niet. kunnen wij ten, indien zij zich
)p hunne uitgave van dit schatbare boek niet
in ‘t ruimste debiet hadden te verheugen.”
In de volgende verzen van BILDERDIJK:
Geliefde! had u ‘t lot een leven
(Dus zucht zij, stervensdiep geroerd)
In onvergangbre kracht gegeven,
Unscheurbaar
aan mijn zij’ gesnoerd!

niet alleen onvergangbaar, maar ook onrcheurbuur af te keuren. DIANA wenscht hier
toch niet dat E‘IDYBIIOX
zoo taai moge worlen, dat het onmogelijk zal zijn hem te scheuren (en dit staat er toch), maar dat h$ altijd
3U haar moge zijn, dat het onmogelijk zi
xem van haar af te scheuren. Om zijne meeling goed uit te drukken had de dichter onafscheurbaar , of nog liever onafscheidelijk

j is

Taalzuivering (verv. van VHI. bl. 338).
Tot de adjectiva, die, behalve de vroeger
genoemde, afkeuring verdienen, behooren
eenige rn& den uitgang baar. Woorden met
dezen uitgang, van werkwoorden afgeleid,
beteekenen de geschiktheid om dat te ondergaan wat het werkwoord te kennen geeft.
Eetbaar, deelbaar, is hetgeen gegeten, ge- noeten zeggen.
Over zondmbaar hebben wc VIII. bl. 340
deeld kan worden. Men kan derhalve zulke
woorden alleen vormen van transitive werk- egesproken.
woorden. Betaambaar, sterfbaar, onverwelk- baar en een aantal andere van intransitive
(*I Zelden. manr t& enkele malen ziet men die wr& op baw -in activc beteekenis gebruikt, maaraan OoIr
werkwoorden afgeleide adject. op baar, die
B het hoogduitsch wel eens eens activa beteekenis gegemen bij BILDERDIJK aantreft(zie
DE
JAQER,
en wordt. Zoo vonden wij in de Haarlemmer Courant
Invloed wan srr,DERDrJKSdichtwerken, bl. 3 2 - dan
den ‘7den Pebruarij te koop aangeboden “eentuin met
38), zijn dus te verwerpen. Immers men kan iele draagbare boomen ,” waarmede blijkbaar vmcht&aniet spreken van iets dat betaamd,gestorven,
gade boömen gemeenci zun.
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dn het algemeen ,” zegt onze medewerker

H. M. C.V. O., na een paar andere opmer-

kingen, die wij onze lezers later zullen medecleelen, nworclen bivoeg. naamw., o p ig
uitgaan&, dikwijls verkeerd gebruikt. Zoo
is, dunkt rng , de uitdrukking een aandachtig gebed bepaald verkeerd. Een gebed kan
geene aandacht bezitten. Een toehoorder,
een bidder - deze kunnen aandachtig zijn.”
W$ zin het hierin met onzen geachten medewerker niet eens. Het is zeer waar, een
gebed kan geene aandacht bezitten; maar
een gebed kan ook niet eerbiedig, eene daad
niet stout zijn; hij die bidt is eerbiedig, hij
die de daad bedrijft is stout. Toch spreekt
men van een eerbiedig gebed, eene stoute
daad, een zachtmoedig woord, eenen kwaadaardigen lach enz., en men mag er, dunkt
ons, van spreken. Het is eenvoudig het toekennen eener eigenschap, dieaan den handelenden persoon toekomt, aan de handeling of
het product der handeling, eene soort van
metaphora, die totdeallegewoonste behoort.
Men merke echter op dat aandacht in het
hoogduitsch eene anderebeteekenis heeftdan
bij ons. ZSCHOKKE'S Stunden der Andacht,
b. v. zin geene uren der aandacht, maar uren
aan den godsdienst gewijd, zoo als de vertaler
ze zeer goed genoemd heeft. In dien zin
evenwel wordt godvreezende aandacht bij
HOOFT, en het enkele aandacht en het adject.
aandachtig bij sommige schrijvers van onzen
tiJrl gevonden. Een aandachtig gebed kan dus
ook een germanismus
zijn.
Doorzigtig treffen wij bij schrijvers van den
tegenwoordigen tijd dikwijls aan in de beteekenis van mat men doorzien tan b. v. j>Het
edele is de in de daad, in het leven van den
individu doorbrekende, daarin doorzigtige en
het individuele als terugdringende zedelijke
wereldorde of zedelijke idee.” - u Heerschende denkbeelden oefenen onwillekeurig
invloed op elken mensch die voor zichzelven
nog niet volkomen doorzigtig is geworden.”
- ,)Beschaving en maatschappelijke wgeigingen mogen een waas over ‘s menschen
inborst uitspreiden en dat donkere tooniel
met een schoonschtnend, maar toch altijd
half dooraigtig floers bedekken.” Doorzigtig in
deze beteekenis is uit het hoogduitsch overgenomen, maar is in die taal evenzeer af te
keuren als in de onze. Want doorzigtig is afgeleid niet van het werkwoord doorzienmaar
vanhetzelfstandignaamwoorddoorzigt.
Ware
het van dat werkwoordafgeleid, dan zou het
doorzienìg z$r, even als voorzienig van voorzien ; doch ook dan zou het active beteekenis
hebben, want voorzienig is die voorziet, nalatig die nalaat enz. Gelijk nu voorzigtig beteekent wie voorzigt heeft, vooruitziet, omzigtig
wie omzigt heeft, gedurig omziet, zoo kan
doorzigtig niet anders beteekenen dan wie
doorzigt heeft, doorziet. Zoo zegt b. v. GIJS-

BRECRT

VAN AEMSTEL

in VOYDELB

!bUf-

rpel:

Dat weet hg, die het al bezichtight uit den hooghen,
wat in duister schuilt met z’jn doorxichtighe oogkea
htdeckt tot op den gront, en alle harten kent.
En

Inkomstig wordt door Dr. DE JAUER, Arzhief, dl. 1. bl. 175, afgekeurd in den volgenlen zin: rdat bij de examens voor de drie
Laagste rangen inkomstig werden toegelaten
>nderwgzers en kweekelingen boven de 15
jaren oud.” Wij kennen het stuk niet waaruit deze woorden genomen zijn en bekennen,
lat wQ ze niet verstaan. Wij gissen dat men
2r mede meent dat zU als hoorders worden
toegelaten, dat zij mogen binnenkomen wanneer die examina worden afgenomen. Is onze
gissing juist, dan keurt Dr. DE JALOEB het
woord met regt af.
Levendig. Bij VAN DEB. PALY, Bej’bel voor
de Jeugd, dl. X11. bl. 133, lezen wij ldat het
voor den moedwilligen en hardnekkigen zon-.
daar vreesselijk is te vallen in de handen van
den Zevendigen God.” De meesten zeker zullen hem dit voor eene fout aanrekenen en
zeggen dat hU levenden had moeten schrijven:
want met HUYDECOPER(&~~~B,
dl. III.bl.
310) houden zij het er voor, dat Zevend is wat
leeft, levendig wat vol beweging is of wat het
leven zeer wel nabootst. Wij gelooven echter dat het onderscheid door velen tusschen
levend en levendig gemaakt, noch door de etymologie, noch door het gebruik wordt geregtvaardigd.
Dat in dit woord eerst eene
n , naderhand eene d zou zijn ingevoegd, zoo
als Dr. BRILL vermoedt, wil er bij ons niet in.
Wij kennen wel voorbeelden van ingevoegde
nt voor r of 1 als vestentlqck,
loventlrj’ok, claghentlik, erentrgck, in der Xinnen Loep, maar
niet van nt of nd voor den uitgang ig. Dr. ai.
DE VBIICS in de aanteekeningen
opDr. BRILLB
S’rnakleer, bl. 777, meent er een voorbeeld
van te vinden in doeghendich, dat ook in der
Minnen Loep voorkomt, doch daar is alleen de
n ingeschoven. Naar onze meerring is ig in levendig een toevoegsel zonder eenige beteekenis, dat wij wel meer aantreffen. Wij denken
hier niet enkel aan gloeiendig,dat,voor
zooverre w$ weten,bij niemand anders dan bij VONDEL en in nrtvolgingvandezen bij VOLLENHOVF, gevonden wordt, maar ook aan alleenig,
dat wij nog dagelijks hooren en dat volkomen
hetzelfde beteekent als alleen, en aan verscheidene adjectiven op baar en zaam, diewij
met den uitgang ig bij hollandsche schrijvers
uit de 15de eeuw aantreffen. Zoodanige
zijn in
derMinnenLoep,
lydsamich, 1.142, troestsamich,
II.4172,eer8a?nich,Il.832,lV1283,incleGesta Romanorum, gehoet*samich,cap.
9,20,57,100,
111, onghehoersamich, cap. 83,160,178,
lydaamich, cap. 15,127, onvruchtbarich, cap. 177, in
het Leven van JEZUS MS. (eigendom der
Maatsch. vanNeder1. Letterk.)ghehoersamicR,
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1&84,303, lydsamich, f. 330, eersamich, f. 260,
vruchtbarick, f. 5 v., vreedsamick, f. 63 v., 136, ,
volcksamick, f. 34, vlijdsamick, f. 84, ondanckbarick, f. 292, r, en v. In beteekenis verschillen deze niet van lijdzaam, gehoorzaam enz,
Ook tusschen levend en levendig bestaat oorspronkelijk geen verschil van beteekenis .
Dat men er v66r VOXDELS tijd geen onderscheid in maakte heeft HIXLOPER door eenige voorbeelden aangetoond (HUYDBCOPERS
Proeve, dl. 111. bl. 318). Dat ~OXDEL beide
door elkander gebruikt, en VOLLENHOVE ins‘gelijks, erkent HUYDECOPER zelf. Evenzoo
doen de Statenvertalers. Zij zeggen Mattk.
Xx11: 32, r)Godt en is niet een Godt der
doode maar der levende” en in dezelfde beteekenis gebruiken zij Zevendig, Luc. XV: 24,
nwant dese mijn soon was doot ende is weder
Eevendigk geworden,” De voorbeelden uit
ROOGVLIET doorHUYDECOPER
en Uit FEITAMA
door HINLOPEN aangehaald bewijzen, dat er
ouder de naauwkeurigste schrijvers van de
eerste helft der achttiende eeuw waren die
dit onderscheid niet kenden of ten minste niet
in acht namen. Bij de schrijversuit
onzen
tijd vindt men het meestal in acht genomen:
ziJ hebben het op de scholen zoo geleerd.
Maar er zijn er toch, die het in latere jaren
vergeten hebben en geen wonder waarlijk !
want het volk blijft levendig voor synoniem
met levende houden, het blijft sprekenvan den
levendigeja visch dien het op de markt en de
levendige slangen die het in de diergaarde
gezien heeft, van JAX DE BAKKER die levendig
verbrand en ALBRECHT BEILIXG die Zevendig
begraven is. Eene onderscheiding als deze,
waartoe de woorden zelve niet den minsten
grond opleveren, die men sedert eene eeuw in
de schrijftaal meestal, maar niet altijd heeft
in acht genomen, vooral op gezag van RUYDECOPER die den oorsprong van het woord levendig niet begreep, doch die tot de spreektaal
niet doorgedrongen is, meenen wij derhalve
dat eene geheel willekeurige onderscheiding
is en nists meer.
Ondudig gebruikt BILDERDIJK, Nalezing 1,
bl. 52,
Ik zwijg, en zit ondadig n&r ,
Terwgl ik ‘t doodlijkst

uur zie naderen,

en op nog een paar andere plaatsen door
DE JAGER aangewezen (Invloed van BILDERDIJHS dicktmerken , bl. 129) in de beteekenis
van werkeloos. Het is het hoogduitsche untkätig. Dit woord is goed, want het is eene
zamenstelling van un en thdtig. Wij echter
hebben geen adj. dadìg, en ondadig kan dus
niet anders zijn dan eene afleiding Van het
zelfstandig naamwoord ondaad, en bij gevolg
niet anders beteekenen dan wie ondaden,
slechte.daden, bedrijft. Het komt in deze beCeekenis reeds bij onze ouden dikwijls voor.
Men zie b.v. Lekenspieghel, Woordenl. a.h.w.

Ondeelig voor individu wordt door SIEREN(DE JAGERS Mag. 11.170) een woord
van duirsche afkomst genoemd, welks deugdelijkheid hem verdacht voorkomt. Wij denken er althans niet gunstiger over dan hij,
Wij zouden het een ongelukkig woordvinden,
al had ondeelig de beteekenis van ondeelbaar.
Maarniettegenstaande men bij KILIAAN vindt
ondeelig=individuus,
meenen wij dat het die
beteekenis niet hebben kan. Het woord toch
is zamengesteld uit on en deelig. Komt dit
laatste van het subst. deel dan beteekent het
deel hebbende, komt het van het werkwoord
deelen dan beteekent het gezind tot deelen.
BESTUURDERS VAN DEN NAVORSCRER.
BEEK

Eenheidvan het Mensckelgke Geslacht. l,W;j
willen thans het hoofdhaar beschouwen als
onderscheidend attribuut der rassen. Op dit
kenteeken zich steunende heeft men den armen neger, alsof hij niet reeds genoeg vernederd ware, tot zelfs zijn’ titel van mensch
betwist, en aldus zijne slavernij willen regtvaardigen. Zijn wollig hoofdhaar heeft hem
uit het menschengezin doen uitsluiten en onder de dieren verbannen. Maar het is een der
zegepralen des tegenwoordigen microscopischen onderzoeks, dat het het haar des negers heeft ontwold en de eenzelvigheid daarvan bewezen met dat van den fronzenden
Europeaan. Wol en haar vertoonen zich
verschillend onder het microscoop; deze
heeft de zijden getand, dit is volmaakt
glad. Dit verschil van maaksel verklaart
de gemakkelijkheid, waarmede men de wol
tot vilt maakt, en de onmogelijkheid om dit
te verrigten met het haar van menschen
,en beesten. Want, in deze manier van behandelen, bevordert werkelijk het getand
zijn der wol de aaneenhechting der vezelen,
die men aan druk onderwerpt, terwijl de
gladde oppervlakte der hoofdharen zich tegen dezen uitslag verzet. De gekrulde en
kroezige haarmassa, die het hoofd des negers
bedekt, is anatomiesch dezelfde als de lange
en platte haren van den Eskimo, en hun
schijnbaar verschil wordt veroorzaakt door
het klimaat. Voor het overige zijn wol en
dierenhaar zeer gevoelig voor de werking van
verschillende luchtgestellen. De huishonden,
de schapen der Andes en andere dieren bewijzen klaarblijkelijk de wijzigende kracht
der uiterlijke omstandigheden op harige vellen en wollige vachten. Men kan dus een zoo
veranderlijk kenmerk geenszins gaan beschouwen als een’ natuurlijken scheidsmuur
tusschen den éénen mensch en den anderen,
vooral niet, terwijl men somtijds platte lokken ziet ‘op het hoofd van een’ Ethioop en
sen kroezig en verward haargemengel op dat
van een’ Caucaas.” -, Revue Brittannique,
Juin 1850, p. 663.
J.H.VAWLEIYPP.
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266. - Colìsca. In een verslag door den
Maire van Amsterdam, vaa BRIENEN VAN DE
GBOOTELINDT ,aan denGraaf DECELLES,
de
levenswijze der Hollanders betreffende, lezen
wij bij HOFDIJK, Het NederZ. Volk, 1856, bl.
401: t,Het Russische vermaak Colisca begint
bij de mindere klasse ook in zwang te komen
onder de uitspanningen van den zomer.” Wat
is Colisca t Waarin bestaat dat vermaak?
SCR.

in 1809. Onder Koning
1809 ofl810,zooik
mij wel herinner, heeft er te Amsterdam eene
romaneske en overdrevene liefdeshistorie
plaats gehad, namelijk dat een officier, genaamd M. zich zeer intiem verstond met eene
jonge dochter, en deze beiden (de bijzondere
aanleidende oorzaak weet ik niet) besloten,
zich op den vloer neder te leggen, en dan elkander dood te schieten, hetwelk het gevolg
had, dat de luitenant dadelijk dood was, terwijl het meisje slechts een schampschot aan
den schedel bekwam. Daar deze zaak eenige
overeenkomst heeft met eeneandere, die, kort
geleden, heeft plaats gehad, zoo vraag ik: weet
men op te geven, of er destijds regtsingang
tegen dat meisje is ingesteld, en welke daarv. A. H.
van de uitslag geweest is?
26@.-ZeEfmoord

LODEWIJK

NA~OLEON~~

2~0. - Houding van Rotterdam in Mei en
Junij 1672. Zeer gaarne ZOU ik mededeeling
ontvangen van enkele bijzonderheden, betreffende de houding van Rotterdam, gedurende Mei en Junij van het voor ons vaderland zoo gewigtig jaar 1672. Vooral inlichtingen omtrent de beraadslagingen der vroedschap zullen mij welkom z$n. Ik verlang
slechts korte aanduidingen, doch vooralmet
opgave van namen en verwijzing naar bronv. L.
nen.

29l.- De Beelden in de Verte van Moser.
Wat zijn de PIBeelden in deVerte van MOSER,"
waarvan VON HUMBOLDT spreekt (Kosmos,
LP.
ïVed. Vert., dl. 1. bl. 205) ?
228. - De Wel. Men verzekert, dat de
wel het sterkst is tusschen elf en twaalf
uur ‘s nachts. Is dit werkelijk zoo? Zoo ja,
wat kan daarvan de oorzaak zijn ?
J.II.VANLEWEP.
283. - Afstammelingen van Lucas van
Leyden. LUCAS JANSZ. VAN WASSENAAR, in
1635 ta Voorschoten overleden, had in zijn
testament van den 19den November 1629,
aan de afstammelingen van LUCAS VAN LEYDEX, den beroemden schilder, eene som van
f 4iylrmaakt, uit te keeren binnen 2 ja. .

ren na den dood van den testateur. Toen dit
bekend werd, kwam eene familie uit Schiedam dit kapitaal opvorderen, te weten :
1. JAN LUCAS DE HOY, kleermaker, wonende te Schiedam.
2. DABIMAS HUYOENS DE BOY en BARTOLOTdEUS CORNELIS, kuiper te Weerde?.
3. Lucas LUCAS DE HOP, vijlmaker tot
Utrecht.
4. R O E L A N D C O R N E L I S D E ~o~,glaskooper
te Rotterdam.
5. GLAUDE DR HOY, schilder in Frankrijk.
Men vindt dit vermeld in het protocol van
len notaris J. VAN NIEUWPOORT, van Schiegum, dato 18 Nov. 1635, bl. 151, en thans
berustende bij de Arrondissement%Regtbank
ta Rotterdam,
zonder dat mij de afloop dezer
zaak gebleken is.
Volgens ORLERS , Beschr. van Leiden, behoorde de familie DE ROY of HOEY, wel tot
het geslacht van LUCAS VAN LEYDEN, zoodat
het waarschijnlQk is, dat de Sohíedamsche
DE
EIOY'S,
met overlegging hunner bewijzen,
het legaat zullen hebben bekomen. Wie weet
hiervan iets te vermelden ?
..R. E.
224. - Wapen van Loenen. Toen voor
eenige jaren bij een handboogschuttersfeest te
Utrecht ook eene vereeniging uit de gemeente Loenen aan de Vecht daarbi optrad, voerde deze in hare banier het wapen van het
geslacht VAN LOENEN, gelijk dit op de wapen kaart van Utrecht voorkomt. Daar nu het in
de banier gevoerde wapen voorname@k
diende ter onderscheiding van de verschillende
gemeenten, waaruit de vereenigingen concurreerden, zoo meenen wij te mogen vragen : voert de gemeente Loenen aan de Vecht,
in de provincie Utrecht, hetzelfde wapen als
dat van de familie VAN LOENEN, op de wapenkaart van Utrecht afgebeeld? Zoo ja, hoe
moet dan die gelijkheid van wapenen verklaard worden ?
L. v. J.
286. - GelRinge. In de XIIIdeeeuw was
er een aanzienhjk geslacht van dezen naam
in Groningen, dat vijandig gestemd was tegen
de Burggraven der Utrechtsche Bisschoppen
(zieo.a. VAN DER CHIJS, deMuntenvan
Frieslicnd, Groningen en Drenthe, bl. 378, 571, 581,
582). Zijn er ook van dit geslacht personen
bekend, wier daden bepaald worden opgegeven ?
K.J.R.VAXHARDERwIJK.

216.- GuilielmusMaranus, Tolosas. Wie

Tolosas? Ik bezit een exemplaar van zijn portret, door J. c.
PHILIPS in 1740 in koper gegraveerd. Hij
overleed in 1621 in den ouderdom van 72
jaren.
J.BOUMAN.
W~~GUILIELMUSMARANUS,
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299. - J.Aitsema. Wie W&SJ. AITZEU,
die in 1685 te Amsterdam in het licht gaf:
Spiegel der Sibijllen , van vierderleij vertooningen, enz.? Z$I naam komt niet in het werk
zelve voor, doch dat het AITZEMA was heb
ik ergens vermeld gevonden; ik meen in
de Boertige Reis door Europa van FOKKE SIMONSZ. De auteur woonde op de Bloemgracht te Amsterdam, nabij de drukkerij van
c. P. L.
den Heer BLAAUW.
218.- G. D. Bay.
Wie was Q. D.BAY,
die in 1670 uit het spaansch vertaalde en te
Amsterdam, in twee deelen, uitgaf: ‘t Leeven
en bedrqf van den doorslepen bedrieger, meester van bedrogh en jìelterij, door Don ALONSO
DE
CASTILLOYSOLORZANO,
en welke is de
spaansche titel van dezen roman ?
c. P. L.
228. - J. Sijbrands, Hz. Voor mij ligt
een werkje van twee deelen, kl. go., gedrukt
te Westzaandam, bij ANDRIES VISSCHER , A”.
1737, met den volgenden titel: Demislukte
list of de bedroge landsdief, zijnde het verhaal
eenesgevangen Grutter,versierd met veele merkwaardige historien, schrandere uitvindingen en
listige bedriegerijen, door J. SIJERBNDS,
HZ.
c. P. L.
Wie was deze SIJBRANDS ?
280. -De Hetich. In 15571eerde de Fransche reiziger JOHANNES LERIUS in Brazilië
een’ wortel of knolgewas kennen, aldaar
Hetich genaamd, welke aardvrucht daar destijds even algemeen was, als de witte rapen
in Xavoije. Deze knollen, somtijds twee vuisten dik .en anderhalf voet lang, schenen, als
men ze uit de aarde trok, gelUk van kleur ;
doch, gekookt, waren sommige violetkleurig,
andere goudgeel, en eene derde partij wit. De
schrijver gelooft dat er verschillende soorten
van zijn, en verzekert dat ze, onder de asch
gebraden, even smakelijk zijn als de beste gebraden peeren in Frankrijk. De vorm
van deHetich is als die vanden komkommer;
de bladeren breiden zich uit en kruipen voort
gelijk de Bryonie. De wortel draagt geen
zaad, de vrouwen snijden ze in kleine stukjes
en zaaijen ze in ‘t wild daarheen. JjEen verschijnsel,” zegt LERIUS, )lin denlandbouw onbekend.” De in de aarde geworpene stukjes
brengen spoedig daarna ieder eenen nieuwen
knol voort,.
Is dit dezelfde wortel, die JOH. HAMKIXGS
in 1565 uit Santa Fénaar Ierland, en FRANCIS DRAKE een jaar later naar Engeland
overbrapt ?
BehaGe deze beschrijft LERIUS ook nog
een’ anderen meelachtigen
wortel. die. onder
de asch gebraden, ze; smakelijk is & veel
overeenkomst heeft met gebraden kastanjes.
Vindt men deze Braziliaansche wortelge-

wa%en, die veel
appelen hebben,
ven ? Maakt de
THIVET
er geen

overeenkomst met onze aardook elders nader beschreFransche reiziger ANDRE
melding van?
J.BOUHAN.

281. - Nidderich. wie was IIDDERICH,
die in Januarij 1798 President van deNationale Vergadering der Bataafsche Republiek
was ? en wat is van hem geworden ?
s. s. s.
2 8 2 . - Nederlanders door vreemde vorsten
geadeld. Gedurende het bestaan van de Republiek van de Vereenigde Nederlanden
(1581
-1795), zijn VerscheideneNederlanders
door
vreemde Vorsten tot den adelstand verheven. Bekend is het dat de Admiraal DE RUYTER tot Hertog werd benoemd. De Admiraal
MAERTEN
THYSSEN,
werd door den Koning
van Zweden in 1644, in den adelstand opgenomen, onder den naam van ANCKER-HELM ;
gelijke gunst genoot in 1674, de Amsterdamsche Secretaris DIRK SCHAEP. Wie kan mij
helpen in het bijeenbrengen van eene zoo
volledig mogelijke lijst van Nederlanders, die
door vreemde Vorsten zijn geadeld ? Welke
regten of voorregten gaf die vreemde adel
aan de bezitters in Nederland?
c/4
282. - Symboliek der kleuren. Aan de
kleuren, immers aan onderscheidene daarvan, wordt eene zinnebeeldige beteekenis
toegekend, b. v. groen de kleur der hoop,
blaauw die van trouw, enz. Vragen : l”. naar
eene volledige opgave van beteekenende kleuren en beteekende zaken ; 2O. kent men den
oorsprong dier beteekenissen?
Geheel willekeurig zullen zij wel niet zijn ; ten minste bij
ons, waar het zwart voor de kleur - het doet
er hier niet toe, dat zwart geen kleur, maar
een geheel gemis van kleur is - van rouw
geldt, heet zulks de uitdrukking van het
sombere der droefheid over afgestorvenen,
terw@ bij die volken, waar de gele kleur den
rouw aanduidt, hiervoor de kleur van het
gestorven herfstblad genomen heeft, Hoop,
m den meer beperkten zin van hoop op leven
na den dood, zou omgekeerd kunnen worden
geacht uitgedrukt te zijn in de kleur van den
tn de lente ontluikenden plantengroei ; maar
dit geldt minder van hoop in het algemeen.
v. 0.
2 8 4 . - Jacobus Geusius. Voor eenigen
tijd kwam mij in handen een oud boekje, 282
bladz. i n 12O., van welks zeer geschonden
titel ik alleen kan opgeven, dat het is eene
Historie der Reusen, enz. door JACOBUS GEUSIUS , vTheologus en Medicus.” Het is uitgeFegeven >>Tot Leeuwarden, bij EVO TAKES
WIELSM(A), (Boek)verkooper
in de speelman-
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straat ,” zonder jaartal. Nergens heb ik iets
aangaande den schrijver kunnen vinden,
Blijkens de, mede geschondene, opdragt (aan
twee juffers) moet hij Latijnsche
geschriften
hebben in het licht gegeven. Weet iemand
iets aangaande dezen, zoo als uit den inhoud
blijkt, geleerden man te berigten? En weet
men te zeggen of het waar ig hetgeen mi een
paar liefhebbers verzekerden, dat het boekske voor eene groote bibliographische zeldzaamheid doorgaat?
H. M. C. v. 0.
286. - C. van Waenen. CORNELIS VAN
WAENEN, pred. te MUUSShì8, heeft het Arabische HS. der bibliotheek van de Leidsche
academie, bevattende schoone spreuken van
ALI EBN A+%I TALEB, den schoonzoon van MORAMMED, naauwkeurig
afgeschreven, zeer
zuiver in ‘t latijn vertaald, met geleerde, philologischeencritischeaanmerkingenverrijkt,
al hetwelk door den Oxfordschen Hoogl. JOSm WHITE, met eene voorrede van HERMAN
MUNTIHGHE, uitgegeven is, onder den titel:
AL1 EBN ABI TALEBI Arabice et Latine e codicibus Manuscri@is descripsìt , Latine vertit et
annotationibus i&stravit CORNELIUS VAN WAENEN, Gxonii e Typographeo
Clarendoniano ,
1806.
Volgens ‘t gevoelen van A. rPEm in zijne
Kerkel. Gesch. van de 18de eeuw, dl. X1. bl.
331in UOt., ZOU VAN WAENEN Ul8t grooten
luister den hoogleeraarspost in ‘t Oostersch
bekleed hebben, als hij daartoe geroepen
was. Dit maakt mij begeerig meer van hem
te weten, door middel van den Navorscher.
J. C. K.
aiw. - J. Orobio. Wie kan eenige berig’ ten mededeelen over den geleerden Jood ISAAK OROBIO, die een werk schreef, getiteld ;
ncertanaen
phitosophicumpropugnatae
veritatis
diviruze et naturalis, adversus J. BREDENBUB~111 principia, ex quibus, quod Beligio rationi
repugnat, demonstrare nititur, 1703 en herdrukt in 1731?
J. C. K.

[Pa. v. LIIBOBQH,
Vriendel$e
met den geleerden Jood I(JAAC OROBIO DE
de waarheid van de Christ. godsdienst.

onderhandela’ng

CASTRO, over

Amst. 1723.
Uit het lat@ vertaald. De titel van het oorspronkel(jke is,
herinneren wij ons wel, ContraOrobium.]
282. - Eeuige predikanten. Van de volgende predikanten, die zich zoo door hunne
schriften, als anderzins hebben verdienstelijk gemaakt, zou ik gaarne meer willen weten dan de namen.
1. AGGAEUS HAITSYA, theol. doctor en
pred. te Midkm, t 1784.
2. ABIOLDUBLANDREBEN,
pred.te Franeker in ‘t laatste gedeelte der 18de eeuw, gaf
in ‘t licht : Over de brieven aan de T’hessal. met
toegift van Paulus bekeer., 2 dhr. Amst. 1742,
40. Over de Phit~ppensen, Eott. 1746,4O.

3. ELBERTUSNOOBDBEEE, pred. te t;porkum in Friesland, gaf in 1716 aldaar uit
eene Verktar. van den profeet MALEACBI ,4O.
en in 1730, te ‘8 Hage, Over den profeet JEREMIA, 2 dln. 4O.
4. AMBROSIUS DORHOUT, pred. teDokkum,
die in 1746 te Marlingen liet drukken een
werkjegetiteld : De eigen aart van het Avondmaal, nagespoord uìt Matth. XXVI: 26, 27,
28 en 1 Cor. X en XI.8O.
J. C. K.

TS&L - Mr. Willem Bartjens. In de kameraasrekeningen der stad Zwolle, over de jaren
1620 tot en met 1630, vindt men onder anderen dezen post :
*
9Hr. WILLEM BARTGIEXS voirpennemessen, pennen en andere dingen in de secretarie gecoemen, etc.” In die van 1636: jtbetaelt
an Mr. WILLEN BARTGIENS voir een caerte
van Engelaet, die opt wynhuis gecoemen is,
ende mede voir enige schryffcoeckers in de
secretarie gelevert tsamen 5 gg. 10 st.” Later komt h&j niet meer voor. Kan hiermede
bedoeld zijn de man, wiens naam door zijn
cijferboekje zoo populair is geworden? Zijn
er meer bijzonderheden betreffende ‘s mans
leven en werken bekend? Waar, wanneer en
door wien werd dat boekje voor het eerst gedrukt, met welken titel, en welke waren zijne
verdere lotgevallen ?
In de jaarrekeningen van 1632 en 1633
komt voor: r>Betaelt an GERRPT BARTMENS
boeckebinder voir20 Almenacken met taeffelboeckgiens eñ noch 20 andere Almenacken
ande Magistraet vereehrt 30 car. gl. facit %l
gg. 12 st.” Wie was deze?
Majoor K.
[Van zijne poëzy vindt men een proefje bij WITSEN
CSEYBBEEK, Biogr. Woordenb.,dl. 1. bl. 220.1
288. - Prophetia de futuris pontificibus
Romanis. Zoo luidt de titel van een boek, uit
de 12de eeuw, waarvan, volgens SCHRÖCKH,
schrijver moet ziju zekere aartsbisschop NALACHLAS.
Onderscheidene vertalingen bestaan er van, zegt VAN ALPHEN in zijn Predikt
het Evangelie, bl. 244. - De vraag is: ook
serie nederlandsche? Voorts: is ook een der
lezers van den ivavorscher, die ‘t, of in de oorspronkelijke taal, of in een andere overgezet,
hetzij in leen, hetzij in koop zou willen afstaan aan den ondergeteekende?
(Adres uitzever dezes, mits franko!) Of zoo niet, wie,
iie ‘t bezit, wil mij daaruit in dit tijdschrift
opgeven, wat er over de laatste pausen daar.n voorkomt, te rekenen van dien, die door
iem genoemd wordt AQUILA RAPAX?
N. G.A.

2BO. - Wìnandus Pighius , geb. te Kampen in 1520, overl. in 16@4, was beoefenaar
Ier klassieke letterkunde. Wie weet mij iets
neer van hem op te geven ?
soë.
26’
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. - Eene zonderlìnge wetsbepaling. In 1!
het werk van J. A. D(ULAUHE), Des Diw~rzités I ’
génératrices etc. Paris 1805, leest men :
~~Ilne maladie Bpidémique avait emporte !
une grande partie des habitants de 2’1slande,
le Roi de Danemarck pour le repeupler permi! G
en 1707 a chaqueJille d’avoir jusqu’a six bdtards sans que son honneur put en souffrir.’
Is deze bijzonderheid, zoo in strijd me
Noordsche zeden, waar, en wordt zij ook van
p---$2.
elders bevestigd ?
2Bz. - Heiloërpolder.
In VAN DER wouICronijk van Alkmaar, wordt onder de
polders in Alkmaars tmstreken
ook genoemd
de Heiloërpolder. Daar tegenwoordig de verschillende polders onder en nabij Heilo gelegen, onder andere namen bekend zijn, zoude
ik gaarne weten, welke der tegenwoordige
polders oudtijds bovengenoemden naam
SCAPHA.
droeg.
DE'9

293. -Schilderijen op het stadhuis

te Amsterdam.

In het werk van Dr P. SCHELTEMA,~~R~~III~II,
meer andere curieuse bijdragen, op bl. 134 van

ondert

het eerste
deel, eenige betaalposten uit het resolutie-boek van Thesaurieren van de Jaren 1657 tot 1662; het geldt de prijzen, die GOVERT FLINCQ ( BLINK of F~NCK),JANLIEWESSEN (LIEVER@ en JACQUESJORDAENS
respectivelijk verkregen of bedongen hadden, voor de door hen geleverde of te schilderen historiestukken ter opluistering
V~II
het in aanbouw zijnde nieuwe stadhuis. Weet nu ook
iemand mij op den weg te brengen of met eenige waarschijnlijkheidtegissen,waarom REMBRAND~~VANDERHELST,
verreweg de eerste figuurschilders in dien soo overrijken
kunstenaarstijd endie beiden ten tijde van denopbouw van
het raadhuis nog in hun volle kracht waren, niets aan
de regering geleverd hebben? Waren die meesters te duur
of ontbrak het hun aan zekere handigheid of aan den wil,
om groote historische lappen (de Heeren schilders vergeven mij het woord !) binnen een bepaald tijdsbestek te leveren, 200dfh men zijne toevlugt moest nemen tot JoaDAENS , die toen al mooi oud begon te worden en te Antwerpen thuis behoorde. Of wel, beschouwde men toen
reeds het behangselschilderen, even als een eeuw later
meer als een ambacht dan wel als eene vrije kunst, eoodat
mannen van genie, ah REYBXANDT enVanOBVOlprezen
talent als VAN DE R HE LST , er sich niet onledig meê wilden houden? Aan de liefhebbers der oude vaderlandsche
schilderschool wordt deze vraag dringend ter overdenking
en beantwoording voorgedragen door
MARS.
-

-

294. - Tertianen te Amsterdam. In Dr. SCHELTEMA’s werk wAemstel.s OuclheOd,” eerste deel, komt eene
fraaije verhandeling voor over de voormalige kloosters
onner stad, en in dat stuk worden de verschillende monnikenorden noch al uitvoerig behandeld; speciaal geeft de
schrijver het meest over deFranciscanen, die te dezer stede
in hunne drie hoofdafdeelingen of regelen vanobservanten,
Klarissen en Tertianen, verre weg het talrijkste schijnen
geweest te zijn; immers van de Tertianen (tertiaanache
vrouwen wel te verstaan!) alleen bestonden er niet minder
dan tien kloosters, zegt Dr. SCHELTEMA. Maar naar de
omschfijving, die hij ons van deze derde afdeeling of regel
geeft, waren hare leden eigenlijk geen geordende geestelijken, maar eerder klopbroeders of klopzusters, immers
het was hun geoorloofd te trouwen, allerlei werksaambeden te doen, ambten te bekleeden, over hun geld en goed
te beschikken, soodat de som hunner geloften niet zeer

groot was, en eigenlijk niets anders te noemen is, dan een
fatsoenlijk en ingetogen levensgedrag, te weten niet vloeken, niet kijven, niet spelen, niet dansen, enz. - Zulk
een weinig verbindend programma kan ik niet rijmen met
kloosterleven, met het administrative van eene communiteit of van een convent. Liepen, vraag ik, die tertiaansche
zusters hare tien kloosters,willekeurig uit en in? Welk habijt droegen ze? Waren ze althans voor langeren of korteren tijd niet aan huishoudelijke reglementen gebonden, of
heeft men de toenmalige tertiaansche maagden slechts te
beschouwen als onze tegenwoordige hofjesjufvrouwen?
Wie heeft lust en bronnen om voor mij Dr. SCHELTEMA'S
données hieromtrent wat aan te vullen ?
YIABS.

295. - Woordajtsiding. In zeker werkje
vond ik de volgende vraag :
>rIn hoeverre zou men de woordafleiding
eene belagchezgkeen
hoeverre een angename
studie kunnen noemen ?”
Die vraag komt mij nog al vreemd voor.
Immers, zoo er iets belagchelijks
in de studie
, der woordafleiding kan te vinden zijn, dan
moet het dit zijn, dat etymologische gronden
1niet altijd mathematische gronden zijn, of dat
le etymologie van den eenen nog al wat verschilt van die des anderen. Doch, naar miJn
zevoelen, heeft de studie der etymologie dat
Ierneen met de beoefening der meeste andere
vakken van wetenschap.
Of wil iemand eene meer afdoende beantwoordinggevenvandebovenstaandevraag,
lan acht zich daardoor zeer verpligt
H. v. K.

TOELICHTINGEN EN TEEEGTWIJZINGEN
OP

VROEGERE

ANTWOORDEN.

Jacob en Johan de Vos (111. bl. 163, Vr.
KC ; VIL bl. 72, Vr. 103; vgl. bl. 249,300;
VIII. bl. 15). Een JAN DE vos was Schout
Tan Breda in 1583. Zie VAN GOOR , Beschr.
ran Breda, bl. 213 en 152.
Grafschrift in de kerk van het klooster
der Arme Klarissen te Brussel.
D . 0 . M,
Gy gissent NobleHomme
MATHIEU DE vos
llz de JEAN, Escuyer , & Damoiselle CLAIRE
DE JOWE, en son vivant Receveur genera1
les vivres des Armées de sa MajestB, Lde
.eurs Altesses Serenissimes. Qui trepassa le
zxv. de Juin xvic & x.
Et Damoiselle JEWEBEBCKMANSW femne,fillede JEAN &deDamle
JENNESWEERTS,
aquelle deceda le xix. d’Avri1.
Avec iceux reposent 3. filz & 2. filles leurs
Snfans, dont l’un fut JEAN DE VOS, Escuyer ,
;rand Bailly de la Ville de Grammen t, dequi
a femme Dam10 PHILIPPOTEDEHERSELLES
ille de CHARLES, Ecuyer , & de Damle ANNE
LE QRAND fut ici enterrée pres de son mary.
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Priez Dieu pour leurs Ames. (Zie TAe’atre
chepen van Gent, 1540,1546,1549,1553,
557 en 1562, gestorven den 25sten April
Sacréde Brab., t. 1. p. 282.)
571 (b), die bij haar verwekte
JAN VAN BTBAELEN en 1y1. JAN DE vos waren
PIETER DE VOS, Heer van Herlebaut,
in 1577 en 1578 Burgemeesters van Bntwerroorschepen van Gent, 1575 en 1576, onpen. Zie Liste des Eschevins d’dnvers i n
Troph. de Brab., t. 11. p. 511, 512.
ehuwd gestorven den laatsten van Julij
581 (c).
Men vindt van dien naam (DE vos) mede
GERARD DE vos, Heer van Beaupré, Afgete ‘s Hertogenbosch en te Mechelen in de regepaardigde wegens den adellgken stand van
ring. Zie t. b. a. p,, p. 558, en Suppl., t. 11.
let land van Artois, Lt. Gouverneur van
p, 334,335,337
enz.
Itrecht, gestorven omstreeks het jaar 1590.
Dat de bedoelde penning voor JOHAN DE
vos te Emden te huis behoort, zoude men,
.n 1556 getrouwd met QILEINTJELEMARXN-DE-MESPLAU, wer hijvadervan
zoo als D. W. Z. te regt opmerkt, uit het waPIETER, Heer van B eaupré, geb. 1564, den
pen, dat men omstandig beschreven vindt in
!8sten Nov. 1600, door den Aartshertog ALHABKENBOTHS Oost@. Oorspr., dl. 1. bl. 115
IERT, ridder geslagen (d), en in 1611 gestor-126, moeten opmaken.
Of JOW DE vos tot het Vlaamsche geren. Bij KATHARINA CABILIAU, KORNELISlochter, Heer van Hamme, verwekte hij eene
slacht van dien naam behoorde, is geenszine
lochter , KORNELIA, Vrouwe van Beaupré en
zeker, doch niet onwaarschijnlijk, zoo ale
Hamme, gestorven den 26sten Junij 1636,
blijkt uit TXARKENROTHS a.w., dl. I.bl. 140.
len 2Osten September 1629 getrouwd met
waar men leest:
DIETER COLOMA,
derden Baron van BornRem,
j,Te vooren (d. i. v66r dat de Groningex
Ballingen 1581 te Emden kwamenj zijn veele Burggraaf van Dourlens , Heer van Bobadilia
m van Morieasart (e).
oude Familien ook te Emden met de Engelsche en Vlaamsche vlugtelingen omtrent hei
FERDINAND,H~~~~~~
Metz,F2obecq en van
jaar 1553 gekoomen, daar onder ook was i 4 Elerlebaut , vader van ISABELLA, de laatste
7 van dit geslacht van DE vos, vrouw van YIJOHANNES van Harkenroht uit het Limborg.
sche, met zijne Huisvrouw JUDIT PETERE11 KOLAAS FRANS VAN MARNIX ,Burggraafvan
(elders PIETERS) en Twee kinderen, hy is in hoogen ouderdom te Emden overleden, in ‘11 - (b) Met zijne vrouw, voor het altaar van het 1-I. kruis,
jaar 1614 den 18 Januarij, volgens zijn GraC
i n St. Bavo’s kerk, te Gent, begraven:
schrift op ‘t groote kerkhof ten zuiden ; zijn1
Sepolture van Edele ende Weerde Heere M’Her JAN
ander maagschap zette zig te Keulen, zie NI-- 1 DE VOS, Rnddere, die overleet in ‘t jaar XVCLXXI. den
dach v8n April ende v8n Vrauwe BARBELE DE
CHAEL ALB ISSELT, De Bello colon.,
lib. 3, pag . .1 KXVen
BLASEBFI zyn gheselnede
die overleet den X1. Octobre
m. 399, 512 en 522, (Edit. Colon. 1620) desAo. LXXXlich.
i
’
gelijks zijn ook veele vlugtelingen uit gehee’
Bidt voor de Zielen.
Nederland te Einden gekomen, omtrent hei t
Kwartieren :
DEVOS,POERE,
80FIORISSE, BTEELANDT.
jaar 1566, ten tijde van de woede van der1
Hertog van Alba.” Men vergelijke hiermede 3 1 BLASEEX,JONCHEEBE,VOB-D'lDEWALLE,HALEWYN.
In dezelfde kerk zag, of ziet men welligt nog, deze acht
hetgeen de schrijver in het 2de deel, op bl * 1kwartieren, met volgend bijschrift:
3
562,aanteekent,zeggendevoorts:
)pVandeeze
Cp gist noble Chevalier Measive JEAN DE vos luy
lequel trespassa le 25.
Vlaamsche en Engelsche vlugtelingen is tt 3 1vivant Seigr. de HerEebaut,
Avril 15’71.
Emden de oorsprong van de Diakonie del
Priem Dieu pour son Ame.
Vreemdelingen Armen, door Gods goedheic E
Kwartieren :
nog op heden in staat, hebbende haare eigent 3
DEVOB, DE CAWKENE, MOEBB, B'BYCKEN.
Zie
ook
dl.
1.
bl.
136,466.
Diakonen,....”
8CHOR186E,MARCKE,BTIEELANDT,BELLE.
Wie JACOB DE VOS was, is mij nog niet ge.
Andere op- en grafschriften vindt men in LINDANUB,
de Tenercemudâ, Lib. 3. Cap. 3. en in VAN GEBTEL,
bleken. Misschien stamde hij af van JAEOI
in Hist. Atchiep. Mechl., tom. 2. fol. 2% & 29% Zie
*DE vos, Heer van Idewalle en Beaupré, er
Addit. aux Troph. de Brab., geplaatst achter dl. 11
ISABELLA PAX HALEWYX (a) ,wierdochter
van ‘t Suppl.
ADRIAXA DE VOS, bij JAKOB DE BLASERE
(c) Een PInTEB DE vos, geb. te Gent 1 Sept. 1545,
atmvadde 23 Maart 15’74 [in welk jaar hg, volgens
Raad van Vlaanderen, moeder werd van B A R
KOK, Woordenb., d l . I V . b l . 1 3 2 4 , mmits de Spaansche
BARA DE BLASERE, Vrouwe van Beaupré
Oorlogen en Vervolging om de Religie, tin Vaderland
t 11 Oct. 1580, getrouwd in 1527 met JA?
en Oeboortepl.
de Stad Gent, (alwaar zijn Vader JAN
DE vos, Ridder, Heer van Herlebaut , Voor,
DE voB, Voorschepen geweest wad) verlaaten
had”] te
(a) Dochter van BERNARD, f 14’76, broeder v8n JA,
VAN HALEWYN , Ridder van Jeruzalem, President val
den Hove van Holland en Zeeland, j- 1478, wiens doch
ters . bii BE~TBIX vaa DEN BYNE , Vrouwe van &0sna
.z& (JÄNSdr. bg IDA VAN xom%?), verwekt, kOUW
den aan BTEELANDT~~
WIELANDT. Troph.deBrab.
t. 11. p. 87,88.

Vere het Ambt van Secretaris, <deed den 0 Juli 1587
eerst Eed als Poorter, overleed 21 Sept. 1604.” Zie ERYEBIRS, Baschr. der stad ‘vers, st. 111. bl. 173. Vgl.
SYALLEGANQE, bl. 681, 582.
(d) Vgl. Nobil. dee P. B., p. 131.
(e) Sudpl. aux Troph. de Brab., t. 11. p. 74 ; Nobil.
des P. B., p. 353; CEBIBTYN , Jutispr. Her., Part.
1. p. 317.

,
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Ogàmont, gestorven te Doornik den 15den
Januatij 1680, zonder hem kinderen na te
laten (f).
ISABELLA, getrouwa met 1sAm3hR~ DE
LMDAS, Heer vrtn Thun, Fermont en Ivergnies (g).
JAN DE vos, Voorschepen van Gent, 1605,
1611,1613,1617,1621
en 1623, ongetrouwd
gestorven in 1631. Zie Troph. de Brab., t. 11.
p. 87-89; Suite du Suppl. au INobil. des P.
B., t. 1.~. 58; t. II. p. 158.
‘t Kan z$n, dat de moeder van den door
K. V.S. bedoelden JACOBDEVOS,BROECHOVEN heette, en hij daarom dat wapen met het
zijne gevierendeeld voerde, ‘t is mij echter
niet gebleken. De naam BROECKROVEN ging
doorhethuweltikvan AYELBERGEVANBRUHESE, Vrouwe van Broeckhoven, met GODFRIEDVAN STAKEKBORCH,
indit, uit DE ~ooVER gesproten, geslacht over. Haar wapen
was: van sabel, met driejagthorens van zilver,
beelagenvangoud,
d.i. ~~~~~~~;enee~avrijkwartiervanlazuur,
met tweefasces vangoud,
d. i. BROECKEIOVEN. Zie Suite du Suppl. au
Nobil. des P. B., t. IV. p. 59.
Het hartschild zal het wapen eener heerlijkheid (mogelijk To70ssenpoorte)
bevatten.
MO.
Staatkunde van het kerkezakje (III. bl. 164,
Vr. XCV; vgl. IV. bl. 146; Bijbl. 1855, bl.
xxiv; VIL bl. 74,106 en 171; 1X. bl. 136).
In de onrustige dagen van 1795 werd in het
kerkezakje te Tiel gevonden het volgend
tweeregelig rijmpje :
gij brave,vromeziel!
Zijt Paus der Kerkenraad, en Poppen-Prins in Thiel.”

n~~A~~~~~~~~~~a,

Zinspelende op een aanzienlijk ingezetenen dier stad, wiens voornamen KAREL LoDEWIJKWsXXn.
D. C. 0.
Ferdinand Fr.&grath(IV.bl. 159,Vr. 135 ;
vgl. V. bl. 22; B2jbl. 1855, bl. Ixii; VIL bl.
107 en 172). Dr. B. TER HAAR heeft eerst in
den Gids, en later in een zijner dichtbundels
eene vertaling laten drukken van een gedicht
van FREILIGRATH, De Komeet, Anno Domini
. . ...? Even als BRUNHILD aanden staart van
een paard door de legerplaats werd gesleept,
wordt daar de aarde aan den staart van eene
komeet vastgeknoopt,, en zoo het heelal doorgejaagd ! Het is een merkwaardig stuk, dat
het nageslacht zal kunnen dienen om te bewijzen welke heldere begrippen van sterre(f) iVav. VIII. bl. 78,267.
(g) Volgens LECABPEHTIER,
die hem RAMBAUT,~~
zoon van KAREL DE LANDAs, Heer van hrigny, en van
XATE. Du BXE~N~Y, Vrouwe van Thun, noant , verwekta hij bij ISAFJELLA DE vos eene dochter, LOUISE ,
die de vrouw werd van N. LB BLABC Sr. de Neurchin.
Zie Eist. de fimbray, Part. 111. p. 1061.

kunde men in de XIXde eeuw had. Braga,
ware tij toen niet reeds dezer wereld overleden, zou het gaarne opgenomen hebben,
waarsoh@rlij k onderde rubriek dolhuispoezU .
Eene vertaling van FREILIGRATHS De dooden aan de levenden, vindt men in de Provinciale Friesche Courant van 1848 of 1849.
ALIQDIS.

FerdînandFreiligrath.
In de gedichten van
B. TER HAAR vindt men onder de vertaalds

poëzy :

De Komeet. Anno Domini . . . . ...? Naar het
Hoogduitsch van FREILIQRATH, en Het Weerlicht in den Pinksternacht. Het Hoogduitach
Van FREILIGRATHVyiJ geVOl&
&I de Verstrooide RijPnen van J. J. A . GOE-

vindt men ook twee gediihten naar
Eene Genzenwake an 1572 en
Hebt lief elkaâr.
K. v. S. No. 2.
VERNEUR

FREILIGRATH:

Factieteekens (IV. bl. 222, Vr. 181; vgl.
V. bl..56 ; Bijbl. 1855, bl. lxvii, cxliv; VI. bl.
240, 372; VII. bl. 295; VIII. bl. 37). Ala
bijdrage tot dit onderwerp strekke nog het
volgende. Zoo omstreeks 1786 ontwikkelde
zich te Amsterdam eene groote zucht voor den
wapenhandel. Er kwam een genootschap tot
stand, onder den naam : l)Tot nut der schutterij.” De leden van dat genootschap, veelal
patriotten, immers velen van hen droegen
knoopjes om zich kenbaar te maken. Ik bezit zoodanig knoopje van zilver, ter grootte
van een oud dubbeltje (iets grooter dan ons
tegenwoordig 10 centsstuk), waarop keurig is gegraveerd de Amsterdamsche Stedemaagd, hebbende in de regterhand eene speer
met den vrijheidshoed, en aan den linkerarm
een schild, waarop het wapen van Amsterdam,, staande het beeldje in eene omheining
of tuin, even als de Hollandsche leeuw in den
zoogenaamden Hollanclschen tuin meermalen
wordt voorgesteld. Het randschrift luidt:
Tot nut der schutte+. Ik behoef wel niet te
zeggen dat die knoop, even als het keeshondje,
even als de oranjestrik en de lussen op den
hoed, enz., tot de factioteekenen van dien tijd
behoorden.
EENOUDAYSTERDAìkUKER.

Een vermomde beul (I.V. bl. 351, Vr. 296;
vgl. V. bl. 137; BgbZ. 1855, bl. Ixxxv). In
den Hollandschen Mercurius voor Mei 1670
leest men: sIn dese tijcl stierf in de Virginies
in Amerìca de moordenaar die op sijn dootbedde en leste ure met berouw heeft bekend
ghehad aan den predikant zijner residentie,
hoedathiJ te weten PEACHEL,W&~~~~ selfden man, welke den goeden (3) koning KAREL
1 voor Whitehall had vermoord.‘*
+--CP*
- -

,
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Operaas in de HoUandsche taal (VI. bl. 106,
Vr. 143; vgl. bl. 251; VID.. bl. 365,1X. bl.
73).
1. Annette en Lub@, naar het Fransch.
2. De Apothecar en de Doctor, naar het
Hoogd.
3. Alezis en Iristina.
4. Armand en Constante, naar het Fransch.
Muzijkvan CHERUBINI.
5. Adolf en Clara, naar het Fransch. NUzijk ~~~DALEYRAC.
6. Blaìse en Babet, naar het Fransch. Muzijk ~~~DEZÈDE.
7. Brama en Zoloé, naar het Fransch. Muzijk van AUBER.
8. De Calif van Bagdad, naar het Fransch.
Muzijkvan BOYELDIEU.
9 . De Deserteur, naar het Fransch. Muzijk
van rdoNsI8NY.
10. De drie landbouwers, naar het Frausch.
Muziik ~~~DEZÈDE.
11: Het gestoorde o$erfeest, naar het Hoogduitsch. Muziik van VON WINTER.
12. De Ho&mid, naar het Fransch. MuziJkvan PIIILIDOR.
13. De hut in het gebergte,naarhetFransch.
14. De Karavaan van groot Kairo, naar hel
Fransch. Muzijk van GRkTRY.
15. De Melomanie,
naar het Fransch.
16. Paulus en Virginia, naar het Fransch,
Muzijkvan KREUTZER.
17. Panurge, naar het Fransch. Muzijk
van GRÉTRY.
18. Preciosa. Muzijk van c. M. VON WEBER.

,

19. Roo8je en Colas, naar het Fransch.
20. Richard Leeuwenhart, naar hetFransch
Muzijk van GR~ZTRY.
21. Het Rozenfeest van Salency, naar hel
Fransch.
22. Renaud d’Aste, naar het Fransch,
Muzijk van NICOLO.
23. Raoul Blaauwbaard,
naar het Fransch
Muzijkvan DALEYRAC.
24. De Roofspelonk, naar het Fransch
Muzijk van LESUEUR.
25. De schoone Arsène, naar het Fransch
26. De schaking uit het Sera& naar he,
Hoogd. Muzijk van MOZART.
27. Seid en Palmyre, naar het Fransch
Muzijkvan MEIJERBEER.
28. De Z’ooverjhit , naar het Hoogd. Mu
zijkvan MOZART.
29, De twee woekeraars, naar het Fransch
30. ‘t Vrouwtje van den Donau, naar he
Hoogd. Muzijk van SCHIKANEDER.
31. Zemire en A.zor, naar het Fransch
Muzijk van GRI~TRY.
32. Asschepoester, naar het Fransch. Mu
zijkvan NICOLO.
33. Cordelz’a, na& het Hoogd.
34. ‘t Doorluchtig bedrog, naar het Fransch

35. Het geheim huwelijl; naar het Fransch.
&rzijkvan
CIXAROSA.
36. Joseph ia Egypte, naar het Fransch.
Kuzijk ~~~MEHuL.
37. Norma, naar het Italiaansch. Muzijk
ranBELLIN1.

38. Het sprakelooze meisje wan Portioi, naar
let Fransch. Muzijk van AUBER.
39. Het Tooverklokje,
naax het Fransch.
tiuzijk van EEROLD.
40. De zangzieke Kleermaker, naar het
Fransch. MuzrJk van GAVEAUX.
De Heer F. F. C. STEINIETZ vraagt in
len Navorscher 1X. bl. 73, naar eene op;ave ook van Hollandsche (vertaalde) opera’s, ik bied er hem hier een veertigtal amn ,
lie respectivelijk bij HELDERS en MARS -BBRAHAM NARS (niet bij mij wel te weten!)
VAN

HULST,

WESTERYAN

enz.

Uit@geVen

zijn, en ook alle op het Leidscheplein zijn
vertoond geworden. Dit lijstje is intusschen zeer onvolledig, en wanneer men den
toegang kon verkrijgen tot de bibliotheek
van den Hollandschen schouwburg, zou het
mij niet verwonderen, dat het getal der Hollandsche operatexten (gedrukte wel te verstaan), het vierdubbele mijner opgave bedroeg, immers in de laatste jaren der vorige
eeuw en in de eerste twintig jaren der tegenwoordige, werd er op het Leidscheplein nog
al werk van den zang gemaakt; NEITZ (de vader van een quasi-tenor, dien enkele oude
schouwburgliefhebbers zich nog kunnen
herinneren en grootvader van een quasi-bas,
dien ook jongere habitues niet vergeten kunnen zijn), had de zangstukken bij ons ingevoerd , en zong zoo goed en zoo kwaad als hij
vermogt met zijn vlaamsche troep de ligte
muzijkvan PHILIDOR,GAVEAUX,D~~ZAIDES,
MONSIGNY en DALEYRAC. Latertoendehulpschouwburg gereed was (want NEITz had in
een tent gezongen (?)), werd zijn repertoire
overgenomen en aangevuld met opera’s seria
dievooral,toenwijlen HENDRIKOOGELWICHT
Junior medebestuurder van den schouwburg
was, nog al opgang maakten en zoo zoo gezongen, maar fraai gemonteerd werden. SARDET-MAJOFSKI,
deJufvrouwen DEBRUIN
en KABIPIIUIZEN (de laatste als Asschepoester,
het Vrouwtje van den Donau, enz.), werkten
daartoe niet onverdienstelijk meê , ook ROKBACH kon noch al met smaak een aria voordragen, maar toen men eindelijk ook de muzijk van MOZART, VON WINTER,CHERUBINI,
AUBER en MEIJERBEER aantastte, liep het er
wel eens doorheen, en daar de krachten ten
eenenmale onvoldoende waren, moest het
zingen in het Hollandsch worden opgegeven.
,,Le combat cessa faute de combattants.”
MARS.
[De muzijk van het Rozenfeest van Sdeny (La rosière de Saleney) is van oafzar.]
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Hollandsche boeken vertaald (VL bl. 360,
Vr. 549; vgl. VIL bl. 298; VIII. bl. 13,204,
270,330; 1X. bl. 8,110,174). G. H.M. DELPRAT, die Brüderschayt
des l?emeinsamen Lebens, ein Beitrag zur Geschichte der Kirche,
Litteratur und Pädagogik des 14,15 und 16
Jahrhund., deutsch bearbeitet und mit Zuzätse
und einen Anhang versehn won Dr. GOTTL.
MOHNIKE, Cons. Schulr. u. Superint. zu Stralsund, u. s. w. (Leipzig 1840).
EWALD KIST, Christl. Ascetik oder Uebungslehre. (Wezel 1827) 2 din.
Prof. G. J. NULDER, die Chemie des Bieres.
Aus dem Holland. übersetzt von Dr. CHR.
GRIMM. (Leipzig 1858.)
J. H. VAN SWINDEN , Elemente der Geometrie (Au9 d. Holland.). Jena 1834.
G. BRANDT, Hist. abregée de la reformation
des Pais-Bas, trad. du HOU. La Haye, 1726,
3 vol. in 12O.
Hollandsche boeken vertaald. Onder den
titel van Etudes poétiques imiteés de divers
auteurs Hollandais, par AUG. CLAVAREAU, is
te Gent bij G. BUSSCHER en Zoon, in 1824 uitgegeven een bundeltje, waarvan de Heer
CLAVAREAU,
o.a.ditzegt:
,J’entreprends
aujourd’hui d’offrir à mes
compatriotes quelques feuilles de la couronne de laurier dont les Muses ont pa& le front
des poetes hollandais. Ce ne sant pas des
traductions, que j’ai faites, mais des imitations.
Sai conservé souvont les formes de la langue et presque toujours le fonds des pensdes
etc. etc.”
De stukken, waarvan eene imitation geleverd wordt, zijn de volgende :
Guillaume premier, naar TOLLENS ; Soupir
vers I’ltalie, naar HELMERS ; Zaäde et Almanzor, naar BILDERDIJK ; Le Combat naval des
quatre Jours, naar TOLLENS ; Le Museum de
la Peinture, naar HELMERS ; Elmire, naar BILDERDIJK; Meditation, naar HELIERS; La mort
d’ossian, naar denzelfden , en La Fleur cueillie, naar TOLLENS.
Bij F. BURY LE FEBVRE, te Maastricht,is
ook uitgegeven: A mon Enfant, traduit de
BORGER, par AUG.CLAVARRAU.
H. v. K.
grunnenzafbg (VI. bl. 367. Vr. 564; vgl.
VIL. bl. 125,2@5,265; VIII. bl. 13). In n’t
Nieuw vermeerderde Acerra Philologia , dat is,
Ses Hondert Nutte, Uytgelesene Gedenckwaerdige Historien ende VermaeckelPj’cke Discoursen, door PETRUSen SEBAST.LAUBEMBERGH,
Hoogh Leer-meesters, in de vermaerde Schoole
tot Rostock,” uitgegeven te Amsterdam in 1675,
vind ik op bl. 196 e. v. van ‘t lste deel, onder ‘t opschrift : N Van der Swaens Gesangh,
en van de Oyevaers,” ‘t volgende :
,,Van de Szuanen wordt, geseydt en gheschreven, dat,, wanneer haer uyr van sterven

voor handen is, sy soo lieffelijck aenvangen
te singen , als een gesang soude kannen gevonden worden. OVIDIUS dien uytnemenden
Poëet schrijft van haer als volgt:
Cantator vgnus funeris ipse sui.
Dat is:
Wanneer de uyr gekomen iu
Van ‘t sterven van een stoaen,
Dan singt hy lustig ende fris,
Tot dat hy moet vergaen.
j)Daer van komt het spreeck-woordt, Cantio Cygnea, dat is, de leste woorden die een
mensch spreeckt ofte schrijft, wanneer hy
uyt dit leven scheyden sal. Alsoo noemt men
des Patriarchen JACOBS, ende MOYSIS Testament een Swanen-gesangh : van ghelijcken
oock de leste woorden~~~~~~, hetgesangh
vanS~M~~N,de~estewoordenCR~~~~~

aen't

kruys , en diergelijcke.
)) Wat het Swanen-gesang aengaet, dat seIve
is gantsch onvaerachtigh, versiert, ende louter fabel-werck. In VranckrWck , Duytslund,
en op andere plaetsen , ja te Rostock selver ,
seydt den ouden LAURENBEKG, zijn al eer
eenige hondert Swanen geweest, waer onder
veel haer natuerlqcken
doodt gestorven zijn:
maer niemant heeft oyt gehoort, dat sy voor
haer eynde singen : maer wanneer sy sterven
sullen, dan leggen sy op haer bnyck neder,
strecken haer geheel uyt, leggen den hals
voor haer neer, heffen die so lang op, tot dat
sy eyndelijck leggen blijven. Wat haer gesang dan aengaet, dat is even als het gnorren
en gillen van een Kraen-voghel, ofte van een
GarLs, die by de strot gedragen wordt. De
Zwanen hebben seecker niet, een Nachtegaels
hals, maer een Gansen hals, met soo een snavel, stemme ende tonge. PLINIUS heeft al
voor menigen tijdt aen dit Swanen-gesangh
getwijffelt, welcke van haer aldus schrijft:
Nen seydt dat de Swanen een droevig gesang
aenstellen, wanneer Sy sterven sullen, maer
ick houde het voor leugen, uyt verscheyden
en veele experientien.
TIHetgeen RANTZOU~ in sijn Almanach vertelt, kan voor de waerheydt
opgenomen worden, want, hy seyt, dat hy een Swaen heeft
hooren singhen ; maer hoe verstaet hy dat?
hy meent soo een gesangh, als de Gansen
over haer hebben. Dat men ons8 Heere
CHRISTUS leste woorden aen het Kruys, of
het Gesang van SIMEON, Nunc demittis etc. by
een leelijck Gansen of Swanengesang wil vergelijcken,
is heel on-christelijck van ons gedaen.”
A.L.LEsTURGEON.
Van Oort (VL bl. 369, Vr. 573; vgl. VII.
bl. 158, 20ö en VIII. bl. 110). Zonder nog
het verhaal omtrent de afkomst van de familie VAN OORT , door p*-p. medegedeeld,
direct te kunnen logenstraffen, meen ik even-
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wel de geloofwaardigheid er van, waarvoor
dan ook niet de minste grond is bijgebragt ,
in twijfel te mogen trekken, daar toch reeds
JACOB VAN OORT in 1609, toen weduwenaar
in Utrecht, aldaar is hertrouwd; terw$ in
1613reeds JAN CORNELIS VAN OORT te Utrecht
tot diaken gekozen werd, en ook nog in 1624
aan WYXAXTANTOXISSENVANOORT,~OI.I~~~ze1 van Utrecht, attestatie is afgegeven, om
te Oudewater te trouwen.
Daar nu daarenboven twee der zonen van
den door+gp. waarschijnlijk bedoelden Mr.
FRAXS (3) VAN OORT eerst in 1678 en 1679 te
Utrecht getrouwd zijn, doch de weduwe van
JAN CORXELIS VAN OORT bovengenoemd,te
Utrecht reeds in 1629 begraven is, nalatende
mondige en onmondige kinderen, en ook nog
HENDRIK PETERS VAN OoRT, jong gezelvan
Utrecht, en ARIAEX JACOBS VAN OORT van
Utrecht, respectivelijk in 1661 en 1662 te
Utrecht getrouwd zijn, terwijl in 1665 nog
aan JAx aEuRTs VAN OORT, weduwnaar te
UtrecAt, attest is gegeven om te Amerongen te

kende dochter te Utrecht in 1683, op Caesbergen woonachtig was.
Eindelijk kan misschien nog aan L. D. R.,
bezitter der geslachtlist
van de familie VA4N
OORDT te Rotterdam, tot inlichting dienen,
dat hoewel blijkbaar op het verschil in spelting van )~vAN OORDT" of UVAN OORT" in de
helft der 17de eeuw ook te Utrecht niet gelet
is, ik nog aldaar vond opgeteekend, dat HEN~IE~~~~~SvA~00~DT,welligteenzoon
PIETER, die in 1593 geboren is, den 23

van

April
1661 te Utrecht waar hij woonde, getrouwd
is met GIJGBERTJE AERTS, jonge dochter van
Utrecht, uit welk huwelijk alleen blijkt geboren te zijn eene dochter YAGDALENA, te
Utrecht gedoopt 16 Februari 1664.
L. V. J.

Randschrift onzer munt (VII. bl. 31, Vr.
54 ; vgl. bl. 189). In B’rankrzj’k vindt men op
eene medaille van HEXDRIK 11 van 1555, soli
deo honor et gloria als kantschrift; en op eene
munt van HENDRIK 111: Paci, quieti et felicitrOUWeBmet ALBERTIETEUNISVAYOORTVan
datipublicae. CROXWELL echter zoude de eerAmerongen, en alzoo blijkt, dat in den aan- ste geweest zijn, die kantschriften in de mode
vang en het midden der 17de eeuw verschil- heeft gebragt. Hij liet de munten bestempelen
lende geslachten VAN OORT reeds te Utrecht met: has nisi periturus mihi adinael nemo.
Zeer verschillend en karakteristiek zijn
of in de provincie aanwezig waren, van welke oog in den Nuvorscher, VIII. bl. 110 geen vele dezer kantschriften. Zoo leest men op
melding gemaakt wordt, zoo heb ik nog geen bisschoppelijke daalders: ne me falsijcans
grond
gevonden, om de opsporing van de ge- rodat avara manus. Op Zweedsche rijksdaalboorteplaats en van den stellig aan te wijzen ders 1692: manibus ne laedar avaris. Hieruit
vader der 3 gebroeders, in de laatste helft der blijkt, dat zulks als voorbehoedmiddel tegen
17de eeuw te Utrecht levende, te staken, aan het muntsnoeijen gebezigd werd.
KAREL TI van Engeland : decus et lutamen.
welke opsporing misschien de inzenderN.T.,
eigenaar van den huwelijkspenning der 25FREDERIK IV van Denemarken: Servant et
jarige echtvereeniging
van PAULUS VAN decorant.
Op Fransche kroonen : Salvum fac regenz,
UCHELEN en FRANCIYA VAN OORT, subanno
1667, vermeld in NW. VI. bl. 257, door op- Domine.*
Op gouden en zilveren med. de confiance
gave van de opschriften van dien penning
zoude kunnen te hulp komen, waartoe wij (1792) : Ornant sed non kentur.
hem bij dez? beleefdelijk uitnoodigen , doorOp een Deventer driegulden is het eerste
dien misschien daaruit blijken kan, waar dit geweest: in te .Domine speravi, non conf undar
feest gevierd is; wiJ stellen daarop te meer in aetenaum.
Op een’ Embder vroedschapspenning 1728:
prijs, naardien de naam FRANCIXA blijkbaar
een familienaam is, die bijna in alle latere salus populi suprema lex esto.
geslachten van den zoogenoemden FRANS VAN
Op een scudo Romano van paus PIUS VII :
OORT weder terug gevonden wordt. In terra pax.
Mogt (pp-(p. omtrent het geslacht der 3
NAPOLEOX:
Dieu protège la France.
Dukaton van Dordrecht 1671: Nervos reigebroeders VAN 00~~ in opklimmende lijn,
of omtrent de plaats hunner geboorte reeds publicae accidere facinus mortepiandum.
eenig nader onclerrigt kunnen geven, zoo zal
(Vgl. SCHMIEDER, Handw. d. ges. Münzk.
hij daardoor zeer verpligten hem, die gaarne Halle, 1811).
D. te D.
bereid is in afgaande lijn alles mede te deelen.
wat hij bezit, tot aan den dood van FRAXCIXA
Oorsprong der dugbladenin Nederland (VII.
VAN OORT, overleden te Utrecht 20 Nov. 1836
bl. 263,Vr. 325; vgl. bl. 378 en VIII. bl. 491.
over het
of van ALETTA MARIA VAY OORT, overleden In de Xtadsrekening van Jfiddelburg
jaar 1595, komt de volgende post voor:
te Utrecht 27 Junij 1824.
Ook wat de namen der buitenplaatsen be.
Betaelt CORX. C O O L S , nieuwslydinghe
schryver, ter cause dat hy een jaer lank alle
treft, twijfel ik aan de juistheid van het berigt van $-cp., daar ik vermeld vind, dat weken aen de stadt gesonden heeft de nouvelles ofte couranten.. . . % 4.
BERNARD VAN OORT vermoedelijk een der be+-P
doelde 3 broeders, bij den doop der eerst be27
Dl. 1X.
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Eduardus
Puppi.us en Henricus Stromberg
(VIII. bl, 196, Vr. 226; vgl. bl. 376 en 1X.
bl. 178). Wij hebben een gedicht van den
laatstgenoemden: Dialogus Brabantiae et Holkandiae in quo tractatur depace reconcilianda.
Versibus aonscriptus ab HENRICO STROMBERGIO apud Campenses kdi literarii conrectore.
Anno CI3 13 HG. 16 bl. in 4O. Het is opgedragen aan Prins MAURITS en de zoo algemeene -als bijzondere staten der provinciën.
Hij was geen rector maar conrector te Kampen. Den 9den Nov. 1605 vereerden Schepenen en Raad te Deventer HENR. STROMBERGIuS , gewezen conrector te Kampen een rozenobel jjvoer sijne epigrammata der stadt
thogesonden vnd solx noch voer ditmal vnd
sonder in gewoenheit getogen te worden, alsoe hie solx mennichmal gepleget hefft.”
Lijst van Kalifen(VII1. bl. 294, Vr. 365;
vgl. 1X. bl. 26, 45, 46). Om de vraag van
HERMAN volkomen te beantwoorden, die de
Moorsche heerschers in Spunje tot 1492 wil
kennen, als wanneer het gezag der Kalifen
reeds meer dan 400 jaren had opgehouden,
zullen wij trachten ook de gebieders der
voornaamste Moorsche koningrijken te vermelden. DZI-EL-NOUN had WADAH, denhadjeb van HESCHAM LI, geholpen om den zoon
van MOHAMMED-AL-MAHADI uit Toledo te
verdrijven, maar toen HESCHAM zijnen hadjeb deed onthoofden, verklaarde zich DZI-ELNOUN souverein van Toledo. Hem volgden
zijn zoon YAHYA 1, bijgenaamd Al-Manaoun (Almenon) de beroemde, t 1077, vader
van s. CASILDA, en HESCHAM, bijgenaamd
h’l- Kader-Bi’lluh,
de sterke met Gods hulp,
t 1078, wiens opvolger was zijn broeder
YAHYA 11, die bij de inneming zijner hbofdstad
in 1085 door ALPHONSUS van Castiliënaar
Valencia vlugtte , waaruit zijn grootvader in
1065 ABD-EL-MELECH, zoon van ABD-ELAZIS, kleinzoonvan ABD-EL-RAHMAN, enachterkleinzoonvan XOHAMMED-AL-MANSOR
verdreven had.
De Gouverneurs van Ceuta en van Algesiras, ALY-BEN-HAMMOUD
enzijnbroeder ALCASEM-BEY-HAXMOUD,
door HESCHAM 11 te
hulp geroepen, bleven souvereinen van Malaga en Atgesiras; tijdens ALPHONSUS was
gebieder van Malaga BEN-YAKOUB, die door
de gezamentlijke
Moorsche Vorsten werd afgezet. De Koning van Saragossa was toenmaals AHMET 1, bijgenaamd Al-Moktadir
Bi’llah.
HAYRAN,~~ dendood ~~~WADAH, hadjeb
van HESCHAX 11, maakte zich na diens verdwijning meester van Almeria. &~OHAMMEDISMAëL-BEN-ABED > Gouverneur van Sevilië,
die YAHYA (zie bl. 46) deed dooden, behield
daarna voor zich zelven zijn gebied. YOUSSTUF-BEN-TASCRFYN ,Emirvan Fez en Marokko, Prins der Almorabiten, tot hulp inge-

roepen zijnde tegen Koning ALPHONSUS , behaalde den 22sten October 1086 de overwinning en werd op het slagveld tot Emir der
Emirs van Spanje uitgeroepen; denzelfden
avond den dood zijns zoons vernemende,
keerde hij huiswaarts, SCHYR-BEN-ABOUBEKR (Koning Bucur) in zijne plaats latende. De Almorabiten maakten welhaast misbruik van hunne magt: ABOU-BEKR veroverde Bajadoz en vermoordde den Vorst
OMAR-BEN-AFTHAS tegenhetverdrag,yOusSOUF vermeesterde In 1090 Grenada, geregeerd doorKoning ABD-ALLAH-BEN-BALKINBEN-BADIR, en in 1091 Cordova, waar hij 2
zonen van MOHAMMED-BEN-ABED deedombrengen, die hetzelfde jaar ook Sevilië overgaf en nog 40 jaren in Afrika leefde. Murcia
werd mede in 1091 genomen en Valencia door
het verraad van den Kadi AHmED-BEN-DJEHAF-EL-MOAFERI , die tot loon daarvan het
bestuur bekwam. AZgarviëviel
in 1093 deels
in handen van ALPHONSUS , deels van de Almorabiten , en de Koning van Albaracin verklaarde zich in 1094 vassal van youssou~ ,
zoodat deze over al!e Moorsche Staten, Suragossa uitgezonderd, gebood.
Valencia werd wel in 1094 door den Cid
ingenomen, die in 1095 den Kadi EL-MOAFERI
deed verbranden, maar in 1101 viel de stad
weder in handen van ABOU-BEKR. In 1106
overleed YOUSSOUF , 100 jaren oud, en werd
als Emir in Afrika en Spanje opgevolgd door
Zijnen zoon ALY-BEN-YOUSSOUF.
DeKoningvanXaragossa,A~~-EL-MELECH,

bijgenaamd Amad-Dawlah, de hulp der Almorabiten ingeroepen hebbende, had zich
daarover spoedig te beklagen en verliet zijne
hoofdstad (welke zich in 1118 aan ALPHONsus VII moest overgeven), eenige steden behoudende, en j' 1130. zijn zoon ABU-GIAFARAHmEn, bijgenaamd Saïf-Al-Dawlah, de degen van den Stuat, ruilde zijn gebied voor
eenige bezittingen van ALPHONSUS.
Inmiddels had ALY-BEN-YOUSSOUF in Afrika vele nederlagen geleden door de Almohaden, aangevoerd door ABD-EL-MOUMEN , die
zich in 1133/4 tot Emir deed proclameren.
Daarom riep ALY ZijB’zoon TASCHFYY-BENALP, in 1126 na den dood van zijnen oom
ABU-TAHIR-TEMIN
Landvoogd in Spanje geworden, in 1138 tot zich, die op zijne beurt
totLandvoogdliet ARU-ZACARI-PAHYA-BENGANIA, gesneuveld in 1149 tegen de Almohaden. De bevolking van Cordova tegen de Almorabiten opgestaan zijnde, vermoordde den
Kadi en riep tot Emir uit ABU-GIAFAR-HAMD A I N - B E N- M O H A M M E D - B E N - E A M D A I N ,
die14
lagen later reeds verdreven en vervangen
werd door den reeds genoemden ABU-GIAFAR~HNED , toen bijgenaamd Al-Mostnnsir-Bïliuh, die Gods hulp vraagt ; 8 dagen na zinen
.ntogt werd hij ook te Grenada, Murcia, Ma‘nga en Jae,a verkoren ; later verklaarde hij
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Zich vassa! vanRei~erALPHOxsus,riepdiens

bijstand in tegen de Almohademgeraakte
wegens verschil met zijne helpers gevangen en
werd doodelijk gewond, terwijl men over zin
lot twistte, 1146. Bij het wijken der Almorabiten proclameerde zich tot Emir van Set&?
ABD-ALLAH-BEN-MAYMON,
Almeria koosYoHAMMED-BARDANIS
en ~&?ZCi8 ABD-EL-ME
LECH-MERWAN-BEN-ABD-EL-AZIS, die Wel-

haast in 1145 afgezet en vervangen werd door
BEN-AYAD; deze bezat, na den dood vanasnQIAFAR-AHMED,metBEN-HAMDAINvanCO?'-

dova, ook gezamentlijk Grenada, Malaga en
JÍ%&.z, en sneuvelde tegen de Christenen ;
ZiJn Opvolger WaS ABU-ABD-ALLAH-MOHAMMED-BEN-SAID, Koning van Valencia, Murcia
en Jaen, t 1172, en van dezen ABUL-HEGIAGY O U S S O U F - B E N -M O H A M M E D - B E N - S A D .
AHMET-BEN-HUSSEIN-BEN-QUOSAY,~~~
zendeling
van ABD-EL-YOUSIEN, werd in 1144/5, met

behulp van zUnen meester, Gouverneur van
Algarvi& Cordova was in 1147 door den Landvoogd ABU-ZACARI-YAIIYA-BEN-GANIA ingenomen, die vassal van Keizer ALPHONSUS
werd, doch de Almohaden,
die in 1147 SetiEië
vermeesterd hadden, veroverden ook Cordova,
gelijk in 1161 Grenada.
ALY-BEN-YOUSSOUF~~S~~
1144/5overledenenopgevolgd doorzijn'zoon~~~~H~~~BEN-ALY, die, door ABD-EL-YOIHIEN~~~~~-

gen, vlugtende stierf. De Almorabieten kozen zijnen ZOO~ABU-ISAK-1~~~111~,diereeds
in 1147, bij de inname van tiaroscodoor ABDEL-Mo~M~~,dendoodvond.
ABD-EL-MOUMEN,
die

zijn gezag in Spanje

AMRAN-MUZA-BEN-SAïDen

BEN-QUOSAY, ABUSIDI-RAY had ge-

door zijne bevelhebbers

vestigd, kwam in 1160 derwaarts en $ drie
jaren later; hem volgden in regte lijn:
YOUSSOUF-ABU-YACOB
,gehuwdin1174
met
de dochter van den in 1172 overleden Koning
van VaZenka, entin 1184 aan zijnetegende
Christenen bekomen wonden ; YACOB-BENYOUSSOUF, t 1199;
ALLAH,
bijgenaamd

MOHAMMED-ABU-ABD-

al-Nassir-Leddin-Allah,
de onderhouder van Gods wet, in 12 13 in Af rika vergeven, na vele nederlagen in Spanje
geleden te hebben; en YOUSSOUF-AL-MOsTANSIR-BI'LLAH, kinderloos t in 1224. De
drie broeders van al-Nassir kwamen nu aan
het bestuur: ABU-MOIIAMHED-ABD-ALLAHYACOUB,~~~ reeds voor al-Nassir deSpaansche bezittingen bestuurd had, bleef daar,
werd vasaal van FERDINAND 111 van Castilië,
en daarom door zijne onderzaten vermoord in
122617; ABU'L-MELECH-ABD-EL-VAHID-BENYACOUB, die reeds in het jaar zijner verheffing, 1224, door par@gangers
te Marocco
vermoord werd,en vervolgensaL-MAMoUNABU'L-OLA-EDRIS-BEN-YACOUB; deze wilde

hervormingen invoeren, waarom de Afrikanen tegen hem opstonden en zijn’ neef AnuZACHARIA-YAHYA-BEN-AL-NASSR
verkoren.

Hij stak dus in 1227 naar Afrika over, wBar
hij den neef overwon, na voor zijn vertrek
zijn’broeder CIDI-ABU-ABD-ALLAH~~~~~~~~
over AndalusU opgedragen te hebben, terwajl
z$ andere broeder CIDI-MOHAMMED (AbulZeiA als onafhankeldk
Koding VaZencia regeerde. Toen dez vasselwerd van Koning
JAYME (dezelfde die in 1229 het Mooreche
koningtijk
der Balearische eilanden veroverle), stonden zijne onderzaten op, onder aanVOel'iIlg;
Van ABU-GIOMAIL-BEN-ZEYAN-MUDAFE-AL-GIUSAMI, die hem in 1230dwong

te vlugten en Koning werd, maar in 1238 de
stad aan Don JAYXE moest overgeven.
A B U - A B D -ALLAH-MOH A M MED-BEN-YOUS-

uit konìnk%ken
bloede van
Saragossa gesproten, werd in 1228 door de
tegen de Almohaden opgestane oproerigen,
tot Koning der Muzelmannen in Spanje verheven;hy sloeg in 1229~~~MAMOUN
ennam
in 1230/1 ook Grenada, door CIDJ-ABU-ABDALLAH verdedigd, in, tot Koning waarvan
hij geproclameerd werd. Hij t in 1236, terwijl hij ZEYAN van Valencia te hulp toog; hetzelfde jaarnams.p~~~~N~N~
z@ehoofdstad
Cordova in. drlurcia koos bg zgnen dood ALYBEN-YOUSSOUF-BEN-RUD,
bijgenaamd AdidDawla, die bQ eenen opstand onthoofd werd ;
ie laatste Koning van Valemia zocht van
deze verwarring gebruik te maken en Murcia
in te nemen, maar de bewoners riepen de hulp
in van S. FEEDINAND, die de stad ontving van
MOHAMMED-BEN-ALY-BEN-HUD.
&V&?
een
republiek geworden zdnde, werd in 1248
mede door den Koning van Castili8 genomen.
BG den dood van AL-IIIAMOUN, 1232, kozen eenigen ABU-ZACHARIA-YAHYA-BEN-AL
NASSR, bovenvermeld, t te Fez 1236; anderen
SOUF-BEN-HUD,

Zijnen IleefABU-MOXAMMED-ABD-EL-WALID,

t 1242 in een moeras ; vervolgens. den broeder van den laatsten ABU'L-HABAN, bijgenaamd Safd, gesneuveld in 1243 tegen den opgeworpen Sultan van Tlemcen ; zijn opvolger
was0M~~-BEN-ABU-IBRAHIM-ISHAC,~~
1266
vermoord door een’ slaaf, die hem hielp ontvlugten voor zijn’ opgestanen bloedverwant
ABU'L-OLA-EDRIS,~~~~~~~~~
Abu Dibus, de
vuder der me@e, gesneuveld in 1269tegen
de hem vroeger toegedane Beni-Merines.
Nahetvertrekvan ABU-ZACHARIA-P&HYABEN-AL-NASSR naar
Afrika, koos de tegenpartij van BEN-HUD tot opperhoofd MOHANMED-BEN-ALMAHAR, de zoon van denroode,
die welhaast Arjona, Jaan, Baza, Grenada en
een gxoot deel van Andalusie onderwierp en
later vassal van 8. FERDINAND werd. Na den
dood van dezen Vorst, veroverden de Mooren
Murcia weder, doch ALPHONSUSX herwon
dit verlies en versloeg~~~~M~~, diein 1273
overleed. Hij was de eerste van de nieuwe
reeks der Koningen van Grenada, welke wij
in eene laatste bijdrage zullen optellen.
c.W.BRUISVIS.
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Engeland zigtbaar van de Hollandsche kust
(VIII. bl. 321, Vr. 369 ; vgl. 1X. bl. 145 en
181). MONTANUS veroorlove mij eene enkele
aanmerking op zijne gissing, dat in de >youde
overlevering” het eiland Brittie kan bedoeld
zijn. Het bestaan’ van dit eiland is vrij problematisch.Wijst
men op eene plaats bij PROCOPIUS (Be& Goth. L. IN. c. 20), waar van
een eiland Brittie gesproken wordt, de aldaar
gegevene beschrijving past blijkbaar op Brittannië (*), terwijl Hibernië (Ierland) door
PROCOPIUS
bij vergissing Brittannië genoemd
wordt. Zie CANNEGIETERS Dissertatiode Brittenburgo, c. VIL Voorts w0rdt.v~~ MIERIS'
bewering, dat de toren van Calla (t) op het

norden gezocht in het en donaino, het gemasreerd zijn der steenen waarmede gespeeld
nordt.
V. D. N.
moewel Naar aanleiding van eene vraag naar den oorsprong van het woord dominospel, t. a. pl. iets aangaanle den oorsprong van het spel zelve gezegd is, gelijk V .
0. N. zeer juist opmerkt, is dit toch ZOO weinig afdoende
:n onwaarschijnlijk tevens, dat devraag, dunkt ons, geenscins overtollig te achten is.]
J. H. Reisig (VIII. bl. 359, Vr. 456; vgl.
tX. bl. 90 en 142). C/* heeft volkomen gelijk.
J.

H. REISIG

heeft wel van zijnebelangstel-

Anna van Merode (VIII. bl. 326, Vr. 407 ;
vgl.IX. bl. 146). Bij nader onderzoek ten gevolge der aanmerking van het Bestuur, blij kt,

ling in de beginselen, welke tot de staatsomwenteling van 1795 en later hebben geleid,
kunnen doen blijken ; maar een levendig deel
heeft hij aan de gebeurtenissen van dat tijdperk niet mogen nemen. Immers in het berigt
van J. B. STRABBE van 26 Octob. 1795, geplaatst v6dr het 7de deel van het Kabinet van
Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, leegt
men,dat J.H.REISIG ,jdeeersteondernemer
ter verbetering en omarbeiding van dat werk
in het begin des jaars 1794 dezer waereld is
overleden.” De lijkrede O~JACOBUSKANTE-

datbij

‘LAAR,

eiland Brittie gebouwd was (Besch+ving
der
stad Leyden, dl. X.bl. 4), voldoende wederlegd door LE FRANCQ VAN BERKHEY, Nat.
ff ist. van Holland, dl. 1. bl. 118 vlg.

Bt.

FERWERDA

t. a.p.eene drukfout be-

staat,en men voor 1654 lezen moet 1634; ook
het huweliik met MORGIN~~
1589maakt dit
waarschijr&Jk,
denkelijk was zij toen 27 jaren.en zou dan in 1654 den ouderdom van 92
jaren moeten bereikt hebben, in 1634 overleden dien van 72 jaren, hetgeen meer overeenkomt met het medegedeelde door MONTANUS. De grafzerk in de kerk te Leiden stelt
haar overlijden in 1634 den 8sten October,
oud 71 iaren. zie SWALUE. Justinus van Nassau, bl. 62, welk opschrift men mag veronderstellen het naast aan de waarheid te ziin.
Welligt is de H~~~ELSEVIER te Leiden in"de
gelegenheid, in de dood- of wel in de graf-

uitgesproken

in

de

vergadering

der

Maatschappij van Nederl. Letterkunde te
Leiden op den Ssten Maart 1822 door den
Hoogleeraar M. SIEGENBEEK, iS opgenomen
achter de Redevoeringen en Dichtstukken van
JACOBUS

~~~~~~~~~,uitgegevendoorden-

zelfden, te Haarlem 1826,SO.

QUIESCENDO.
[De

80.204

Heer A. L. LESTURGEON bezit een boekje in kl.
bl.. oa welks titelblad alleen ((van J. H. REIBIG"

staat, met e& %ignctjen in koper daaronder. Het is uitgegeven te Amst. bij W. ROLTROP, 1789, en bevat 10 gedichten. IjDeze verzen,” zegt hg, #nemen wel geen hooge
vlucht, maar ademen toch een godsdienstigen geest en laten zich aangenaam lezen. Er heerscht een evangelische

toon in.

begrafenis is ingevoerd,en dus ook waar haar
overlijden, indien zulks niet te Leiden maar
elders plaats heeft gehad, is voorgevallen.
V.D.N.

Uit den Lgkzardg blijkt , dat BEISIG bij zijn sterven in
1794 of 1795 (vgl. Nav. 1X. bl. 90 en 142), zijn tweede
vrouw naliet. De eerste, HANNA
geheeten, overleedin 1778
en op haar is die Lijkzang vervaardigd. Hij had bij haar
een’ zoon, die zijne moeder overleefde. Stervende beval zij
hem dat kind aan, zoo als wij lezen bl. 63 :
.Achl” sprak die waarde mond, op ‘t naadren van den

(VIII. bl. 358, Vr. 444; vgl.
Indien het juist is dat, gelijk
het Bestuur. t. 1.’ a. p. opmerkt, deze vraag
niet, zoo als ik zeide, genoegzaana dezelfde is
als die vroeger in Nav. 1. voorkomt, dan is
het tevens niet minder waar, dat de nu latere
vraag reeds een antwoord heeft gevonden in
het Nav. Bijblad 1853, bl. cxxix, door het
aangehaalde zeggen van LE FRANCQ VAN
BRRKHEY. Wat nu den oorsprong van den
naam betreft, deze zal ongetwijfeld moeten

t!Uw gade sterft! zij was alleen uw lust, uw leven,
Gedenk haar in uw’ zoon, de vrucht van haaren schoot...”
J.C. K. verwijst naar BIEGIEHBEEHS
Levensschets van
J. EANTELAAR voor diens Redevoeringen en Dichtstukken, door SIEQENBEEH verzameld en uitgegeven, met
portret in 1825 ; Galerie des Contemp, VI. 3 ; VAN KAMPEN, Gekn.
Letterk. Gesch., 11.503, 111.217; WITSEN
GEIJSBEEKS Biogr. Woordenb.
der Nederl. Dichters,
in voce; Woordenb. v. Kunst en Wetensch. ; Nederl.
KerkE..Gesch. van YPEIJ en DERMOUT, 111.663; c.
L. VITRINGA, Gedenkschrifl, 1. 267 en 11. passim.]

boeken na te zien, van waar

haarlijkbij

de

Dominospel
1X. bl. 146).

(*) Niet op ons Batauië, gelijk de schrijver der Nat.

Hàst. uan Holland wil.

(t) MONTFAUCON , L’anlip. expl.,
50, plaatst dezen toren in Gallië, nabij

IV. Suppl. Tab.
Bononàa (Boumeer waarschUnlijkheid.”
(Zie

logne), en zulks tmet
Bijv. en Aam. op WAGEXMB,
1. bl. 32 > noot (u).

1. bl. 54; vgl. Nalez.

Jan Janszoon Starter (VUL bl. 361, Vr.
461; vgl. 1X. bl. 91 en 142). Mogen de gedichten van dezen loshoofd den toets der zedelijkheid niet kunnen doorstaan, wie zal
hem, wanneer het kunstgevoel en smaak geldt,
den eiloofkrans ontzeggen? Wij stemmen
volkomen in met het door A. D. S. (boven,
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bl. 142) aangehaalde oordeel van CAPPHUYSEN en hebben er geen woord bij te voegen.
Maar dat STARTER in het werktuigelijke der
kunst bij uitstek bedreven was, daarvan kan
ons reeds een enkele onbevooroordeelde blik
in zijn’ Frieschen Lust-Hof overtuigen. En
heeft al WITSEN GEIJSBEEK, naar het schijnt,
in zijn Biogr. Anthol. en Crit. Woordenboek
geen hoog denkbeeld van STARTERS verdiensten als dichter,- de gustibus non est disputandum : mij deed het waarlijk genoegen,
dezer dagen op bl. 264 der bekroonde verhandeling van den Heer J. TEN BRINK: UQERBRAND
ADRIAENSEN
BREDERO& Historieschaesthetische studie van het Nederl. blijspel in
de XVIlde eeuw” de volgende woorden te
lezen: VLOS en vlug, als de zangerige kompozitie eens zuidelijken Maestroos, schalt STARTERS lied met 260 veel meestersohap
over
maat en melodie, zdo veel weelde van toonschakeering
en tooneffekt, 260 veel smaak en
rijkdom van uitdrukking, dat het waarlijk
niet te veel gedaan zou zijn, als men thands
eens mocht aanvangen eener bijna onbegrijpelijke miskenning zijns talente een eind te
maken.”
Uiteengedichtvan G A N S N E B T E N G N A G E L
deelt ons de Heer TEN BRINK t. a. p, tevens
mede, dat STARTER als gemeen soldaat gestorven is.
Bt.
Jan Janszoon starter. A. D. S. meect ,,aan
hen die in STARTERS dichtwerken belang
stellen, geen ondienst te doen ,” door hun
mede te deelen, hoe D. R. CAMPHUYSEX, die
zeer fijn was, hevig tegen hem is uitgevaren,
en hoe WITSEN GEYSBEEK, die geheel niet
fijn was, vrij luchtig over hem is heengestapt;
terwijl beider slotsom deze is geweest, dat
STAKTEBS liederen wulpsch en dartel zijn.
Ik moet bekennen, niet zonder innig leedgevoel, ja niet zonder eenigen spit ontwaard
te hebben, dat de pogicgen door Prof. VAN
VLOTEN en zoo vele anderen - ook herhaaldelijk door mij - in ‘t werk gesteld om een
der liefelijkste dichtbundels uit de zeventiendeeeuw te zuiveren van onverdienden blaam,
zoo weinig hebben kunnen baten, en dat men
nog altijd, in stede van zelf ta onderzoeken en
op eigen bevinding af te gaan, het gemakkelijker blijft vinden, den afgebakenden en afgetreden weg te volgen en een vonnis, vroeger
door onwetendheid of scbeeve opvatting geveld, blindelings te onderschrijven, of het althans zonder aanmerking, laat staan tegenspraak, op te disschen.
Indien wij de waardeering van STARTER
van de bestaande getuigenissen moeten laten
afhangen, dan wil ik aan de autoriteiten,
door A. D. S. aangehaald, er nog drie toevoegeqdie vrij wat gewicht hebben en evenzeer te zijnen nadeele uitloopen. LOOSJES
verziert in zijn )> Maurits Lijnslager” een go-

sprek tusschen dezen en CAMPHUYSEN, waaiin laatstgemelde ~~~~~~~ernstigonderhoudt
over den nFrieschen Lusthof,,” welken deze
als reislektuur bij zich had, en hem afraadt
zulk een zedeloos boek te lezen. JERONINO
DE VRIES noemt in z@e Geschiedenis onzer
Dichtkunde STARTER niet dan in een noot,
tusschen een paar dozijn pruldichters; en
WILLEM DE CLERCQ
in zijn Prijsverhandeling
noemt hem in ‘t geheel niet. Men zou hieruit
moeten opmaken, dat hij in beider oog geen
afzonderlijke
melding verdiende; - maar
beiden hebben mij later, niet zonder eenige
zelf beschuldiging bekend, dat zij, toen zij
hunne verhandelingen schreven, de werken
van STARTER niet gelezen hadden, en daarvan
afgeschrikt waren geweest door de bovenvermelde plaats uit )~Maurits L$+&ager.*’ Het
lijdt bij mij geen twijfel, dat WITSENGEYSBEEK evenmin met STARTER bekend was, en
dat LOOSJES hem alleen op het krediet van
CAMPHUYSEN
zoo zwart heeft gemaakt.
Maar ik ga verder, en ik beweer, dat CAXPHUYSEN zelf even min den >jFrieschen Lusthof’ gelezen had, toen hij er tegen te velde
trok. Ik noodig A. D.S. ernstig uit, die moeite eens te nemen, en, na de lezing, eerlijk te
verklaren of hij niet tot dezelfde gevolgtrekking gekomen is als ik. Zeker bevat de I@riesche Lusthof” geen stichtelgke (,ofschoon nuen
dan zeer ernstige) rijmen; maar stellig is er
geen enkel gedicht in te vinden, dat den
naam van wulpsch of zelfs van dartel (in een
slechte beteekenis genomen) verdienen ZOU :
geen enkel, ‘t welk zelfs in onze preutsche
eeuw, een vader des huisgezins niet aan z;jn
dochters ZOU durven voorlezen. - Daar ik
nu CAMPHUYSEN houde, niet slechts voor een
gemoedelijk, maar ook een rechtschapen
man geweest te ziin, wien ik niet verdenken
wil, ctegen beter weten en eigen overtuiging
aan rresmoken te hebben. moet ik het er voor
houden: dat hij den ),&ieschen Lusthof “-immers een ander Liedeboek van STARTER
bestaat er niet - niet heeft ingezien, en den
inhoud daarvan van gelijke gehalte heeft geacht als enkele min kiesche voortbrengselen
van denzelfden schrijver, in diens >IBoertigheden” opgenomen. Dat men die >)Eoertigheden” in latere uitgaven achter den r>Friesch,en
Lusthof” gedrukt heeft, is niet aan STARTER
te wijten : en ik zie in allen gevalle niet in,
dat zelfs die 1,Boertigheden”
gantsch Nederland meer zouden hebben ontsticht dan zoovele kluchten van honderd anderen, onder
zijne tijdgenooten, of dat men den vrolijken
Franeker student naar de hel zou moeten
verwijzen, omdat hij enkele reizen gedaan
heeft wat de hoofsche HUYGENS en de deftige
HOOFT zich even min geschaamd hebben te
doen.
Wat daarvan zij, het wordt naar mfine
”
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overtuiging hoog tijd, dat ook met betrekking tot den j,Frieschen Lusthof” een einde
kome aan dat ongelukkige jurare in verba magìstri,dat awdeel vellen op grona van respectabele autoriteiten,-hoog tija, dat regt gedaan
wwat aan de verdiensten van den geestigen
zanger, die, tijdgenoot van CATS en van HOOFT
den eerste in kracht en zwier, den laatste in
zoetvloeiendheid te boven streefde, en die,
meester evenzeer van taal en maat en rijm,
als minnedichter door geen tijdgenoot geevenaard, door geen lateren schrijver overtroffen is.
Ik meen nu op mgne beurt geen ondienst te
doen aan de lezers van den Navorscher,
door
hun het navolgende staaltjen te geven van
STARTERS poëey , uit dienzelfden
uFrieschen
Lusthof” getrokken. Men zal dan meteen
kunnen zien, dat er nog iets anders dan minneliedtjeas in voorkomt:
Vius le Prince de Orange
Vice oua Bescherm-Heer tegen Spange
Vice ons Vryheyds vaste Borgh
Viue de Baeck , daer wy na zeylen.
Viue de Loot+man van ons peylen.
%e ons allerhooghste Sorgh.
Vice den oorsprong van ons blyheyd ,
Vive d’ Handhaver van ons Vryheyd ,
Viue die schiijft ie maintiendray.
Viue die onee saeck houdt staende,
Vice die ome wee18 houdt gaende ,
We dat groene Pluym-geway.
Koe de Vorste van Nassouwen.
We den Held daer wy op bouwen.
Viue na& God ons toeverlaet.
Viue den Geessel der vyanden.
Vice den troost der Nederlanden.
Viue den Stuerman van on8 Staet.
Vive ons Roem in kloecke Daden.
Viue ons Sorgh in wyse Raden.
Vice de Waker voor ons Rust.
Ere ona Hoop in bange tyden.
Viue de Leydts-man van one stryden.
Vive de Vinder van ons lust.
Viae de Spiegel aller deughden
Vive de Schild van ome vreuahden
Vice aser elck voor stervenUsoo.
Koe de Veld-Heer in de Velden.
Vive de Roem van alle Helden.
Vaae XMJBI~E aex~saon.
J.

VAN LENNEP.

Baronnen van Aerssen (a. bl. 1, Vr. 2;
bl. 149). De Heer w. EEKHOFF heeft
mrjne vraag omtrent de Baronnen VAN AERSSEN niet begrepen. De familie VAN ARSSEXBEYMA heeft niets gemeen met die van VAN
AERSSEN
VANBEIJEREN.
Ikheb,dunktmij,
genoegzaam aangewezen hoe de familie V A N
AEESSEN er vermoedelijk toe is gekomen, om
den bijnaam VAN BEIJEREN aan te nemen.
BEYNA (de Friesche genetivus van BEYEM)
heeft niets te maken met VAN BEIJEREN, even
min als ARSSEN met AERSSEN. Mijnevraag
had dan ook geene betrekking op den naam
ql.

BEIJEREN,
maar op de bijzonderheid dat
le familie VAN AERSSEN den titel van Baron
voert; en mijne vraag bepaalde zich alleen
tot deze: hoe kwam die familie in de vorige
3euw aan dien titel, en wanneer is die titel
loor de leden van dat geslacht het eerst gevoerd?
CL
VAN

[BEYMA is geen genitivus van BEYEM , maar patronymicum van BEYE.]

Baronnen van Aerssen. Het vermoeden van
Cl,. betreffende de aanneming of bijvoeging
van den naam VAN BEIJEREN, vertrouw ik
dat zeer juist is, te meer om dat de grootouders van moederszijde van ALBRECHT
NICOLAAS VAN AERSSEN, beide uit het geslacht
van SCHAGEN waren; hoe &H~~~EEKHOFF,
die zegtmet denHeer VANAERSSENVANBEIJEREN VAN VOSHOL over het onderwerp in
1856 gesproken te hebben, aan eene verbastering van BEPEM kan denken, is niettegenstaande al het door hem bijgebragte,
naar ik
meen, onverklaarbaar. Wat den titel van
Baron aangaat, vermeen ik, dat die aan dezen
tak der familie VAN AERSSEN is toegekend bij
BesPuit van Koning WILLEM 1, van 25 Julij
1825. Zie Staatsblad 1825, No. 61.
V. D. N.
Karveelschepen (1X. bl. 2, Vr. 7; vgl. bl.
150). Bij het reeds in antwoord hierop geleverde, wil ik nog vermelden hetgeen mijne
aandacht trok in WIYSCHOTENS Seeman, bl.
101, alwaar genoemd wordt karvielschip, een
soort van vaa.rtuig , en karvielwerk, planken
met hare kanten over malkanderen heenschietende, indien nu karviel en karveelschip
voor synoniem mag gehouden worden, zoude
welligt de opgegeven bewerking der planken
van het schip, aanleiding tot de benaming
kunnen gegeven hebben.
W~~~~~~,Taalk.Woordenboek,zegt:
j)Karviel, karvielblok, misschien van kerven, om de
inkerving van dat blok ,” dat, naar mij toeschijnt, ook op ander houtwerk, ook op planken van toepassing kan zijn.
Karveel bij WEILAND, t. 8. p., is een soort
van Portugeesch schip, doch een vaartuig
ook bij de Grieken bekend.
V. D. N.
Eerste reis naar Guinea (1X. bl. 2, Vr. 9 ;
vgl. bl. 150). T. 1. a. p. beantwoordt H-g.
deze vraag, met verwijzing naar BRANDTS
Hist. van Enkhuizen, dat CORNELIS FREEKSZ
VRIJER in 1593 naar Angola voer, zonder op
te merken, dat in hetzelfde werk, eenige regels hooger, BARENT ERIKSZ als de eerste genoemd wordt, die in 1593 van Enkhuizen
naar Guinea voer en ter eerstgenoemde plaats
in Maart 1594 met rijke lading terugkeerde.
Ook PIETER DE MAREEZ, Beschr. van de Goudkust, de Hìst. Gén. de Voyages, t. V. p. 88,

.
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en nu onlangs de &wr FROIN , in zijn dit jaar
SNOEK, het creid va8 (......P), d& r$ac/~ denw
van wege het Leidsche gymnasium uitgege- kelijk van zilver ofnattirel.
ven programma, noemen BARENT ERIKA als
COYMELIM,
het ùeld van lamur, Be faas
den eersten Nederlander, die op Guinea voer. van goud, de eenhoorns van zilver.
Evenwel verhaalt dezelfde DE IYIAREEZ , dat
COYNANS, 1 en 4 het treld van lazuti, de
de Portugezen in 1592 bij Cabo Corsao de golven van zilver, het schildhoofd van k&,
sloep van ERMAN TAAI, uit Amsterdam, be- de ballen van goud ; 2 en 3 het ti& van goud,
magtigden, tm RRANDT, dat tijdens de ander- de oasenkoppen van sabel.
halfjarige gevangenschap van ERIKS op het
SWEERI), het 3de kwartier van zilver, met
eiland St. Thomas, aldaar in 1592 een bark drie halve palen van sabel.
uit Amsterdam aankwam ; men heeft dus van
De wapens op het glas in Nieuwe kerk te
Amsterdam reeds terzelfder tijd, zoo niet Amsterdam zullen zijn :
vroeger dan uit het Hoorder kwartier naar
No. I Van C. JACOBSE WiIJ&R.
de Kust van Guinea gevaren, en BARENT ERIKA
NO.11 van JAY CLAASSE VLOOSWIJK, die
is waarschijnlijk slechts de eerste Enkhuizer,
beiden in het midden der XVUde eeuw leefdie aldaar handel dreef. De Heer ..R. E. den ; de banden in het wapen van PLOOSWDK
(bl. 150) op deze vraag antwoordende, meldt zijn groen (van sinopel).
dat onder de papieren van DANIEL VERMEUV. D. N.
LES, t 1602, zich de rekeningen bevinden
van verschillende reizen naar Guinea, St.
Kleuren der militaire gebouwen (1X. bl. 5,
Thomas en Angola. ZEd. zoude mij zeer ver- Vr. 32; vgl. bl. 153). Vergelijk hier mede de
pligten met de mededeeling in dit tijdschrift vraag, dl. 1. bl. 315: rood en geet de ataatsvan de jaren waarin die reizen plaats had- kleur.
V. D. N.
den, en vooral waar gezegde papieren van
VERYEULEN
te raadplegen zijn.
Kampvelden (1X. GVr. 33 ; vgl. bl. 153).
Eindelijk zouden de lezers van dit maand- Wat over dit onderwerp reeds medegedeeld
schrift mij zeer dankbaar vinden voor in- is, kan zeer aanmerkelijk vermeerderd worlichtingen :
den uit de belangrijke verhandeling: Devuur1. Over de mij onbekende Verzameling van proef en geregtelijke tweekamp in de XIVde
eeuw, door P. C. MOLEUIJSEN, geplaatst in de
Reizen, door BARLAT
uitgegeven.
2. Over den door PLANcrus,nevens
MARCO
Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en OudPOLO
aangehaalden LUDOVICUSVAN TOMAN- heidkunde, nieuwe reeka, dl. 1. bl. 159-174.
NUS.
1. A. N.
3. Of de Reisverzameling van NAVARETE
Carl CoctieE (1X. b=Vr. 36 ; vgl. bl. 154).
hier te lande ergens te vinden is.
PIETERVANDERAA:
In het Suppl. aux Troph. de Brab., vindt men,
Tom. 1. Livr. V1I.p. m* 189, dat Mr. QEORGE
De Afrikaansche Olifant (1X. bl. 4 ; vgl. bl. VAN DEN DRIESCIIE (a), die bij 0. B. dd. . . . . .
151). In het door den Heer S. v. m. nange1581 aangesteld werd tot Secretaris van
haalde uit de Hedend. Hist. of Tegenw. Staat ‘s IEionings Geheimen Raad, getrouwd was
van Afrika blijkt niet regt of, met Indianen, met NAGDALENA DE COCQuIL, dochter van
bewoners van Afrika of Aziaten bedoeld wor- KAREL, Ecuier, Raad en Ontvanger G-eneraal
den. En dit is juist het punt in kwestie, of van het Land en Hertogdom van Gelderland,
de Afriknansche
Olifant even tembaar is als en Van NAGDALENA DE GREVE, LAmEKTsdr.
deIndische. De zaak schijnt echter beslist Genoemde KAREL DE COCQUIEL ligt met z@e
te worden door de National Cyclopaedia (Lonvrouw in de St. .Jakobskerk te Adwerpen
don, KNIGHT, 1848)) Vol. V. p. 777 :
begraven, met het volgende grafschrift op
IjHet was de Afrikaansche Olifant, waar- eenen blaauwen lijksteen:
van oudtijds de Carthagers zich als krijgsD . 0 . M.
gevaarte bedienden, en ook uit Afrika kwaHonestae Matronae
NAGDALENAE DE GREmen de olifanten, welke HANXIBAL in Italië VE GUILIEL: fil: quae vixit ann. XLIV. Obiit
bragt, en waarmede deRomeinen het eerst in die X11. Aprilis anno Christ. M.D.LVIII.
meer praktischen zin bekend werden. De
CAROLUS DE COCQUIEL dulciss. a secundo
olifanten, door CAESAR en POMPEIUS inde thoro conjugi, net non & sibi post morituro
Romeinsche Arena vertoond, waren AfriJ.H. VAN LENNEP.
kaansche.”
(a) Zoon van JAN VAN DEN DRIESSCHE, Ridder,
Schepen van het Vrye van Brugge, en Van BARBARA
Ridder, Heer v&
Wapens van Amsterdamsche geslachten (1X. VAN DER GRACIIT,PIETERS~OC~~~~,
bl. 4, Vr. 28; vgl. bl. 153 en 183). RAEP of Genene (Geneau), Burgemeester van Rortryk, bij I~ABELLA
VAN NOOBSLEDE, JANSdr.
bij PHILIPPOTTE VAN
RAAP, het veld van goud, de band va,n lazuur,
BALENST. Suppl. auz Troph. de Brab:, t. b. 8. p. ent.
de sterren van goud, de leeuw van sabel, de ll. p, 279; Suite du Suppl. au Nobel. des P. .B., t,
111. p. 267, 268.
rozen van keel.
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adhuc dum vivens pos. ipse vixit ann . . . . de
functus vita die . . . . A”. Chr. . . . .
(Zie Théatre Sacré de Brab., tom. 11. part.
1. p. 79.)
Detweegebroeders WCHIEL~~NIKOLAAS
COCQUIEL werden doorKeizer KAREL V,bij
brieven gegeven te Toledo , den loden Januatij 1539, in den adelstand verheven. Zie
Nobil. des P. B.,part. 1. p. 41 (b). Han wapen, t. z. p. omschreven, was: doorsneden
van keel en zilver ; het eerste beladen met een’
gaanden leeuw van goud, gehoond van ‘t zelf de ;
het andere met drie driebladen, 2 en 1, van sinopel.
Dat MAC)DALENADECOCQUIEL,KARELS~~.,
bovengenoemd, tot hetzelfde geslacht behoorde, blijkt uit haar wapen, voorkomende
onder de kwartieren van MARIA ANNA DE
LONGJN,~ 1692,vrouw van ALEX.LE COXTE,
Heer van Liere, t 1668, beiden in de kerk
van 0. L. V.-ter-kapellen, te Brussel, begraven (LONGIN, STEELANT,VANDENDRIESCHE,D. (gezegd) VAN DERGRACHT,DECOCQUIEL),
en onder die van M A D A L E I N E V A N
DEN
DRIESCHE,
t 1648,vrouw vanwILLEIvI
DE LONGIN,
schildknaap, Heer van Liere ,
f 1653, begraven in de Abtdijkerk van Grinabergen: VANDEN DRIESCIIE,VANDERGRACHT,
DE
COCQUIEL, DE GREVE (c).
Zie Théatre
Sacréde Brab., t, 1. part. 11. p. 227,317. Pl.
No. 11 Zie ook de kwartieren van AZBERTUS
DE
COXIE,
Baron van Moorsele,
Heer van
Bousval (d), en die van JAN ANTONP DE LOCQUET , Burggraaf van Humbeke, Kanselier
van Braband, 7 1687 (e) , op beider graftomben in de kerk der Dominikanen te Brussel
en de Parochie-kerk van het dorp Hom- of
Humbeke, in Braband, t.a. p., p. 260, Pl.
No. 6, en p. 381, en in Troph. qe Brab., t. 11.
(6) Op de ?'roisième liste des Families nobles de
Belg., titrdes eous les ano. Souver. des P. B.. et reeonn. par le rei GTJILLAUME br., Tt?dàgt?epar
M. VAN
WELBVELD
, membre corresp. de 2’Acad. d’drchéol. de
Belg., komt voor :
COCQUIEL
(CHEVALIERDE). Créé chevalieren1521,
ps~dip&Ue dUrOide~anemUTC~CHRETIEN~I,etcOn-

firmé pour tous les descendant8 m$les par diplôme de l’empereur CHARLES V. comme SOUveWh des Pays-Bas en
153% Zie Annal. van gezegde Acad., t. 11.
(c) Het wapen van DEQREVE is als CB~TILL~N,
gebroken, in het hoofd des schilds, met eenen springenden
von van Yabel.
(d)

(el

DE

OOXIE.

BEKERCKE.
DEBBOYE.
VANBEBINQE.
LOCQUET.

DEL PLANO.

VAN

DEAYALA.

VAN

MENCIER.
COCQUIEL.
TAEDTS. (als dat in het

BAIHCTJEAN.

Sticht van Utr.)

COCQUIEL.

Zie ook Nobil, des P. B., p. 482, 514. Hij was de
zoonvan WILLEPLOCQUETeUVFUIPETRONELLATAEDTS,
BALTHAZARSdOChterbq
MARIACOCQUIEL. -TAEDTS,
vind ik nog vermaagschapt aan COURTOIS (zie Nobil.,
a. b., p. 4176) en DE RENIALME. Zie Suite du Suppl. au
dit Nobil., IV. p. 39.

p. 378. - De leeuw wordt ook zonder kroon,
ie driebladen als klaverbladen afgebeeld.
Eenigen uit dit geslacht komen voor onder dé
aakomelingen
van ARNOUTBERTHOUT,H~~~
van Grimbergen, ‘t Land van Mechelen, Ranot,
:nz., (vgl. Troph. de Brab., t. 11. Livr. 111. p.
248) als blijkt uit de volgende geslachttafel:
ADRIAAN
VAN
RANST,
zoon van WILLEM
VANRANST(f) en van ALIX VAXSAEMSLACH,
zn kleinzoon van DANIEL VAN RANST(~),~
1461, en van EATH. DE PAEPE,JANS~~.~~~
BEATRIX

VANDUFFEL (h), trouwde MARIAVAN
en testeerde te Brussel den

BULLESTRATEN,

5den Aug. 1544. Hadden vier kinderen, als:
1. MARGARETHA, tr. EUSTATIYS DR coCQuIEL,gez.

LEMERCHIER,Heervan

Lilloen

Berendrecht, bij koop van 25 Aug. 1533. Kinderen :
a. CHRISTOFFELDECOCQUIEL,R~~~~~,~~.
ELISABETHVANVRIMERSSEBI(i),AARNOUDSdI.
(f) Hij verhief, 26 Sept, 1461, de heerlijkheid van
HautainJe- Val, die in zijn geslacht gekomen was, door
het huwelijk van zijnen grootvader, COSTIJN
RANST,
Ridder, Heer van Mortsele, Edegem, enz., Raad en
Keukenmeester van Hertogin JOHANNA van Braband,
met JOHANNA, natuurlijke dochter van JAN 111, Hertog
van Braband, en van ISABELLA
VEEN, genaamd
VAN

VAN

ERMENGARD
JOBANNA

VAN

VILVOOBDEN.
VANRANST, WILLEMS

kleindochter, eenige dochter van JAN, Heer van Canticrode, en Afortsele,
bij zijnetweede ~~o~w,CLA~DIAVANARB~R~T-RI~IERE,
bragt Hautain, ‘t welk zij 19 Maart 1525 verhief, [Canticrode en Mortsele verkocht zij in 1547 aan CLAUDIIJB
VAN PONTAILLIER , Heer van Flagey in Bourgondië,
man van ANNA VAN HOOEKE, JANS&., Heer van Baucignies , bij ADRIANAVANRANST,VIOUW van Boxtel,
(elders staat, dat yij (ADRIANA ) den Heere van Baucignies, Canticrode aanbragt) van wier erfgenamen, de kardinaal GRANVELLE eerstgenoemde heerlijkheid bij koop
verkreeg] in het geslacht van ZOETE, door haar huwelijk met ALEXANDER ZOETE , Ridder, grootvader (volg.
TE WATER , Verb. d. Edelen, IV stuk, bl. 461) van den
Heer van Villers en van WILLEY, Heer van Hautain,
Admiraal van Zeeland.
(g) Heer van Hautain, Haeren, Thielen , Ghierle ,
enz., Kameraar van JAN IV, Hertog van Braband,
broeder van KATE. VAN RANST, getr. met DIRR VAN
DER IERWEDE,
Heer van Eethen, Meeuwen en Baertwyck , Baljuw v a n Zuid-Holland, Kastelein van Geertruidenberg, f 1459.
(h) BEATRIX VAN DUFREL, HENDBrKsdochter,uit
het huis van BERTHOUT , bij AGNES, Vrouwe van Thielen
en Gierle, hertrouwdeaan JAN VAN RANBT, Ridder, Heer
van Canticrode, ene., t 1443, en baarde hem éénen zoon,
die in 1476zonder nakomelingen stierf. Troph. de Brab.,
t. b. a p., p. 141,144,241,242, 247.
(2) Vermoedelijk hetzelfde geslacht als V~~VIVERSH~
VY~ER~HEM)~&ZS
VANDIEST, ook LOONVAN
D I EST ,
zlias VIVERIHEM genoemd. - F RANS D’OGNIES , Heer
;an coupigny, f 1590, tweede zoon van CLAUDIUS, Heer
K+II E&&s, enz., en van JAKOBA YALLET, Vrouwe van
Berlettes en Coupigny in Artois, trouwde 1. MAXIMIL~\NA V AN DE R HEEREN ,Vrouwe van Morckhoven, Steenjoorde, Ophem en Hollaecken , wed. van BOUDEWIJN
~'OQNIES, Heer van la Deuzs, enz., en dochter van JAN
PAN DER MEEREN, Ridder, Heer van&förcMoven, SteenJoorden, enz., en van PAKQARETHALOON VANDIEST
zlias VYVERSHEM , Vrouwe van Hollaecken en Beyer‘ant, en had bij haar CLAUDIUS, eersten Graafvan Cou-
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bij EEYLWIG VAN HOLTMOLEN, LIBRECRTSdr.
biJHEYLWIGVANBRo?xKHUIzEN.
b. MARIA DE COCQUIL, tr. PIETER BUTHENS,
Ridder, President van de Rekenkamer
in Braband, bij brieven van 16 April 1574

(Suppl. aux Troph. de Brab., t. 1. p. 208),
t5 Junij1588,enhad bij hem: ~.MATTHIJS
BUTKENS, Ordinaris Krijg+Commissaris
en
Burgemeester van Roermond, i 2 Mei 1618,
bij ELISABETH DE COCQUIELVAN VRIMERSSE~,CHRISTOFFELSdr.,VaderVaTlANNABUTKENS, Vrouwe van Crayenhove, j- 4 Oct. 1625,
getr. 18 Sept. 1607, met JAN VAN BEJAR,

Ridder (k), Edelman van den monde van den
Kardinaal ANDRIESVAN OOSTENRIJK,eneersten Burgemeester van Antwerpen in 1633,
zoon van BLASIUS, Ridder [Heer van Westacker en Oosthouen, 22 April 1598 Ridder gemaakt,, 7 1630,envan JOSINAVANGE~XERT.
(Zie Nobel. des P. B., p. 111,232,330.)]!
die bij
haarverwekte FRANS,talYTresoriervan
dntwerpen, den 31 Oct. 1660, wiens dochter bij
JoHANNAHELENADELLAFAILLEVAY-NEVELE

verwekt, de vrouw werd van den eersten
Baron van 1Morieusart uit het Huis van COLOxa (zie Suppl. UUX Troph. de Brab., t. 11. p.
75) en JAN VAN\BEJBR, Deken van de Cathedraal van Gent, t 9 April 1709. 2. MARIA
BUTKENS,
Vrouwe van Crayenhove en Ransbeek, getr. met FRANS LEVASSEUR, Ridder
(Heer van Xoriensart , Neder- en Over- Hembeke, Geheimschrijver van den Raad van
State en den Geheimen Raad, bij 0. B. van
1 Jan. 1578, Lid van den Krijgsraad en Griffier van het Gulden Vlies, t 16 Maart 1603 (1).
p;QtUj. 2. YARIA BOUDAEN-VAN-JfAUVlLLE, VrOllWe
bh &urieres , moeder van den eersten Baron van Courieres. Zie Suite du Sup;oE. au Nobil des P. B., t. 11.
p. 61, 62; Tsoph. de Ërab. , t. 11. p. 287. Genoemde
MABGABETHA,
die eene dochter kan geweest 2211 van
DIEST alias VYVERBHEY, Ridder,
van MARGARETHA ~ANOYENBRUGGE,JOOST~~.,~~~~~~,~~~MARIA
WAN URBEL (Zie Suite du SuppE. 8. b., t. 111. p. 167,

FRANS

LOON VAN

Heer van Beyerlant en Hollaecken, en

168.), voerde: gevierendeeld ,-l-en 4 van zilver, met vijf
spitsruiten van keel, geplaatst en fasce (HAMAL); 2 en 3
van lazuur, met een keper van goud, vergezeld van drie
zespuntige sterren van zilver. Zie de kwartieren van COSMUÊ CLÄUDIIIB D 'OGNIES, Grave vs,n Coupigny
en Morchoven. in Jurlapr. Her. , part. 1. na folio 158, en piijders over het geslacht vYv&WEnc, aangehaald in S&e
du Suppl. enz., t. 1. p. 85 ; t. V. pl 154 en Theatre Saer.6 de Brab., t. 1. p. 47.
(k) H$ stierf, volgens z& grafschrift in de kerk der
Dominikanen te Antwerpen, den Ssten Oct. 1634; zijne
vrouw den 5denSept. 1625. Zie ThhtrsSucrddeBrab.,
t. 11. part. 1. p. 117
(l) Rast, met zijne vrouw, in de Abdijkerk van Cauwenbergh, te Brussel, onder ecnen lijksteen met opschrift
en volgende kwartieren:
VABSEUR,PINEL,CARRÉ,
. . . .,
B,,TKENS,VAND.VOIRT
,COCQUIEL,VAN

RANBT.

Zie Th&tre Sam? de Brab , t. 1. p. 222,223 ,378,
579. Uit het Nobil. des P. B., p. 69 blijkt, dat hij een
poonwas vanwIL~Etf LE ~~~~~ü~,Heervan Yalhuon,
in 1547 veradeld, en van ANNA $UJARRÉ; den 23 Jan.

Pl. IX.

Zie Xuppl. aux l’roph. de Brab,, t, 1. Livre
VIL p. ** 191; t. 11. p. 70; Juriapr, LZer.,
part. 1. p. 316,503),
zonderkinderen.
c. ANNA DE COCQUIEL, Vrouwe van Lillo,
bij regt van benadering van ‘t jaar 1554, tr.
PAULUS
VAN
DAELE,
Ridder, broeder van
JOSINA VAN DAELE, Vrouwe van Xtaebroeck
,t 15 Maart 1580, 2de vrouw van GERARD
3TERCK,
Ridder, Heer van Wyneghem en
Bucquoy. FERWERDA, Staml. van DAELE).
PAULUS was, volgens dezelfde Staml., zoon
van ARXOLD, t 1558, en van GEERTRUID
IEERLIXCKS.
d. CATHARINA DE CocQuIEt, tr. 1. BLASIUS VAN BEJAR, t 3 Mei 1555, zoon van VELASCOVAXBEJAR-LERYA, en VallELARAVAN
SORIA, Vrouwe van Westucker en Oosthoven,
Zuster Van LEONOKA VAN SORIA,vrOUw van
DIEGO VAN s.
VICTOR. ~.JAKOB
NIEULANT.
3. InAug.1561. JAN VANMIRAXDAVANDER
LOO ,schoonbroeder van ALOXZOVANSALAIIIANCA Y SANTACRUZ. Zij had bij deneerste,
BLASIUS VAN BEJAR, Ridder (m), Schepen en

negenmaal eersten Burgemeester van Antwerpen, van 1569-1618, getr. met JOSINA VAN
GEMERT, t 1623 (2 Oct.uetatis78),
PAULU&.
bij ISABELLA DE BEER van Strythagen, wier
zUStW,ISABELLAVANQEMERT,
getrouwdwas
met ERASXUS SCRETS , ZOOn Van BALTHAZAR,
Heer van Hoboken (bij zijne eerstevrouw,
MARIAVANSTRAELEN),
die een broeder was
van GASPARD SCHETS, Ridder, Heer van
Grobbendonck, Baron van Wesemaele
(dat hij
kocht van KAREL VAN BRIMEU, Grave van
Megen, in 1561), vader van den bekenden
AITONIE
SCHETS, Baron (1602) en Graaf
[1637) van Grobbendonck, Gouverneur van
‘s Hertogenbosch, t 1640. Vgl. Nobil. des P.
B,, p. 111,136,137,232 ; Théutre Xacré de
Brab., t. 11. Part. 1. p. 40; Troph. de Brab.,
t.II. p* 265,266; SUPP~., t* I. p. 289,363;
t. 11. p. 10.
11. MAGDALEIYA, sterft, weduwe van THOXAS NAGELS, Drossaard van Brubund, in 1545
(Suppl. aux Troph. de Brab., t. 1. p. 164),
zonder kinderen in 1568.
111. ELISABETH, tr. NIKOLAAS DE cocQUIEL,EUSTATIUS' broeder,en
IV. B A R B A R A V A N RANST, vrouw van
ADKIAAN BACK ( BAX),
Ontvanger voor den
Koning in Braband, alle vier in het voormelde testament van hunnen vader genoemd.
Het aanzien van dit geslacht,, ook COCQUEL,
COCQWLLET,
genoemd, blijkt wijders uit de
1569 bij contract trouwde; in 1582 (19Mei)daor Koning
11, Ridder gemaakt werd, en zonder kinderen
stierf.Vgl.Suppl. auz Troph. de Brab., t. 11. p. 70 e. S.
(m) t 4 Dec. 1630, volgens zijn grafschrift in 0. L. V.
kerk te Antwerpen. Zijn wapen ter zelfder plaats opgehangcp, vertoont de volgende kwartieren :
RILIPB

DEBEJAR-LERMA,DECOCQmEL,
DE SOBIA, DEBANST.
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huwelljksverbindtenissanmet

FACUWEZ,VAN

(indenBoomgaert der Wapenen voorkomende), TUCHER
(oud Neurenbergsch
geslacht), VAN VEEN,
WOLFWIXKEL en anderen. Zie Suitedu Suppl.
au Nobil. des P. B., t. 1. p. 116; H.I. p. 241;
v. p. 85; Théatre Sacré de Brab., t. 1. part. 1.
p. 219,220,245; t. 11. part. 1. p. 74,88,90,
102,123,124,151; LECARPEWTIER, Hist.de
Cambray, part, III. p, 410. Nergens vond ik
in het wapen den keper, die er op den penning
bij VAN toos wordt bijgevoegd.
MO .
~ERROEVEX,MEIC!~ER,SUCCA

Theodorus Aemilius (1X. bl. 6, Vr. 40; vgl.
bl. 155). Vergelijk over dezen het medegedeelde Nav. VIL bl. 25, in antwoord op Nav.
VL bl. 233, Vr. 350. of TBEODORUS tot het
geslacht van MELIS behoorde, zal C. & A.
kunnen zeggen.
V. D. N.
Chrestien de la Quellerie (1X. bl. 6, Vr. 41;
vgl. bl. 155 en 183). In de Beschrijwing wan
OudewatersMoord,
door ARNOLDUS VAN DUYN,
leest men van dezen, dat hij predikant was
van de Waluche
Compagnie: hij kwam alzoo
aldaar als veldprediker. Voorts wordt daarbij vermeld, l>dat hij niet is bekend geworden, als hebbende zijn naam verandert, en
heeft zich laten noemen ANTOINE DE LACUEILtnnr, soldaat; dat hij is gerantsoeneerd geworden ophondert kroonen, die JAQUES TAFFIN, predikant van den Prins van Oranje, bestelde aan den Heer VAX SWIETEN, Gouverneur van Gouda, verzoekende dat hij hetzelve
door eenen trommelslager zoude willen zenden, dezelve wel gelastende hem geen andere
naamtegevendan
ANTOI,YEDELACUEIL~ERI;
alzoo is hij na vijf weken uit de gevangenis
losgelaten.”
In 1580 teekende hij op de Synode, vergaderd uit de Walsche gemeenten in de Nederlanden te Antwerpen, het eerste formulier van
vereeniging , zijnde de Confession de Foy bij
die gelegenheid vastgesteld. Op de gedrukte
lijsten daarvan is de naam DE LA QUUELLERIE. Die zelfde geloofsbelijdenis werd in 1620
geteekend door ABRAHAM DELA QUEWELLERIF,, welligt een zoon van ~RESTIEX. Zie
La Confession de Foy des Eglises reformées
des Pais-Bas, etc. Leyde 1769.
V. D. N.

Appel- en peersoorten (nr. bl. 65, Vr. 96 ;
vgl. bl. 193). Te Aardenburg heeft men onder
de zure appelen :
Korpenduums
(Courtpendu), roode en witte calvtijns, tarwenappelen,
roode en witte
franschappelen
, wijnappels, kaneelappels
of renettingen = reinettes, graauwe (beter:
bruine) zuren, ijzerlingen , dubbelde dito,
jufvrouwtjes, lantaarntjes, peperappels, pippingen (pepins) roode heeren, dunne peulen,
kaapsche groeningen, keesappels (kersappelen) , ter grootte van eene morel.
Zoete appelen.
Zoete 01lOzen (hol-aarzen),Vlaamschedito,
bruine zoetingen, zoete ribbingen.
Peeren.
Enkele en dubbelde
jutten, soppede groentjes, suikerpeeren, lange luiten, bergamotten,
kraaipceren,
kaljerozen, vijgenpeeren, pondsG.P.ROOS.
peeren.
Georg Eponís (1X. bl. 69, Vr. 109 ; vgl. bl.
196). In de naamlijst van predikanten achter
FEYKEN RIJPS Croja. van Hoorn, bl. 135, komt
op het jaar 1573 voor als te Hoorn beroepen
JURIAEXEPPSZOfGEORGIUSAPOXISe?I~V~LIzoo in ABBINGS Vervolg op VELIUS, Bijlagen,
bl. 88. De plaatsen uit BRANDT m VELIUS,
waarnaar Dr. ABBING verwijst, ieeren ons,dat
hij zich in 1566 op aandrang van COR~ELIS
ROOLTQXN,
uit Emden naar Holland met et-

telijke andere predikanten begaf, en waarschijnlij k kort daarop leeraar te Leáden werd,
waar hij nog in 1569 dienst deed.Waarschijnlijk bleefhij er tot op zijn beroep naar Hoorn
in 1573. Zijn ontzettend en haastig einde in
1575, te midden van vele gewetenswroegingen over zijne onchristelijke handelwijze jegens zekeren PIETER NANNINU, vindt menbij
VELIUS, b1.440, BRAIDT, Hist. der Kef., dl.1.
COX5TANTEB.
bl. 563.
ANTWOORDEN.

Theophilus Hubema (IH. bl. 384, Vr. 386),
In de gerechtsdagboeken van Leiden, vindt
men de volgende beschikking over dien persoon, van dato 19 Nov. 1587 :
>lOp’t VBTZOUC van THEOPHILUSRUBEXA,
te kennen gevende dat hg veel jaren lang in
verscbeyden landen en steden geverseert
eñ
gestudeert hebbende, namelick
binnen Rome,
Baron de Zelandre (1X. bI.33, Vr. 55; vgl. Parijs en Cambridg, verkregen heeft de Labl. 160). Kan hier gedacht worden aan uo- conicque en loflycke dexterheyt van leeren
GER-ROBERT ROELANTS dit DE ZELANDRE, en schoolhouden, gebruyct in Sicilen, NapuHeer van Cuerne, Merry en Ackere, zoon van tien en andere plaetsen urt de boucken JACOB1
ROGER ROELANTS en van IARIB DE ZELANSPIRENSIS en GEORGIJHALOXI
. . ..dynastg
DRE, volgens ‘t Nobil. des P. B., p. 297, 298,
gelyc hy tzelve binnen SIzeec en elders te
ridder gemaakt bij brieven vau den 23st.en
were heeft geleyt, by welcke middel hy een
Dec. 16487
MO.
yegelic binnen ij jaren ZO perfect enprompt can
leeren als by andere in vi of vgjaren wert ge-

hert; van gelycken t tesen en scryven in iJ
maenden als in andere scholen in ij jaren, ten
fyne omme op zyn te kennen geven naerder
gehoort zy&, hem octroy en assistentie verleent te werden denvoorn. middel van schoolhouden alhier te mogen in t were stellen en
exerceren, is geappostileert:
Die van den Gerechte hebben mits dezen
gecommitteert Mr. FRANC DUYC haer medebroeder, omme deToonder naerder in zyn
versouc op alles te hooren en tzelve doende
van hem te vershen, wat octroy en assistentie hv zoude begeren, en van zvu bevinden
en wldervaren &u de’vergadering Rapport
doen, daerby vougende zyn advys ian eynde
tzelve gehoort ?pt versouc gedaen en gedisponeert te werden als bevonden zal werden
te behoren.
De voors. THEOPHILUS heeft vertoont de
vol=ende attestatien :
cg. Van EDWYX, Bisschop van London van
dato XP Oct. 1573 in Latyn.
29. Van JOHI GYBOX, ROBERT SPOBTHE,
QEORQE HARRISSON en RW. PARKER, van
den 23 Mey 1574 in Engels gescreven.
3’. Van JOHN IVHITGIFTE, Vice-Cancelier
der Universiteyt van Oxfort, gedateert den
17 July 1574 gescreven in Engels.
4’. VtUl ED. LONDON, gescreven tot puk
Rum, gedateert den 10 Oct. 1574 in Engels.
50. Van de Grave van Oost-Vrieslawt, die
hem gegeven heeft gehadt de schoole ende
costarye tot Fitterbuyr, gedateert den 3 Mey
1577, gescreven in Overlands.
6O.Van JOEANNEGLYPHARD~,
Ministertot
Sneec, gedateert den 29 Julij 1583 (StyIo
Vetr.) in latyn.
?".Van

voornemelicken int point van geen kindewn
noch andere personen in handen te geven om
te leeren, boucken contrarie de Gereformeerde religie en genieten zal mogen de Vryheden
van dsr Universiteyt, mits hem bij de achtbaeren Heer Rector als een Lithmaet van
dien doen opscryven. Ende dit alles by provisie en tot kennelic wederzeggen toe van die
van de Gerechte.”
Op den 16 Dec. 1587 is hij als student te

Leiden ingeschreven:

TEEOPEILIS ROBEPA,

Frisiua Stud. Lítt.
Ik vind hem nog op den 11 Feb. 1588 vermeld, waarbij hij het-volgende verzoek doet :
)10p te requeste van Mr. TnRoPEtIZus RUBEMA , versouckende van dese stede geassisteert te zyn, mit twee gouden Croonen vlaems
alleenlick te leenen, wt oorsaecke hy jegenwoordich in Vrieslandt van zyne goederen
geen genoth en can crijgen, vermits dezelve
onder den viandt gelegen zyn, en dat hy
oock alsnu deur de dood van TIARb (alwaer
hy.... huyshuyr van genoot) niet meer gehanthout zou tonnen werden, is geapostilleert: nihil ut petitur.”
Na dien t@l verdwgnt hij spoorloos uit de
Leidsche registers, zoodat het wel kan zijn
dat hij spoedig overleden is, of zich elders
gevestigd heeft.
Intusschen ware het te wenschen dat er
iets over zijne leerwijze moge opgespoord
worden, en welke boeken van JACOB BPIRENSIS
en GEOR. HALONIUS (beiden rnu onbekend)
hij gebruikt heeft.
Ofschoon dit stuk wat lang is, geeft het
echter stof tot nadenken en onderzoek.
..ELSEVIER.

PETRO AMILIO eCCleSiaSt8in WUr-

raga, Wartena et Warstiens, gedateert den.
15 Sept. 1583, gescreven in Latyn ooc in nederduyts en ten lesten
8O.Van RICHES, GROVESTEYN, en GoDE,FROY, gegeven tot Leeuwarden,
gedateert den
xxg Sept. 1583, gescreven in Nederduyts
Ren die van Dockum.
Het gevolg daarvan was, dat de regering
van Leiden den 3 Dec. 1587 het volgende
besluit nam :
,,Die van de Gerechte gehoort ‘t rapport
en advys van Mr. FRANC DUYC haer medebroeder, hebben den toonder toegelaten en
g8consenteert
laeten toe en oorloveu mits dezen omme binnen dese stede school te mfgen
houden, en zulx alle personen tzy out of Jong
die t sen hem verzoucken zullen, te mogen
leeren en onderwyzen, zo wel in de Latynwhe, Franehoyse
als Nederduytsche Spraecken, op zodanige Laconycke manier, als hy
zegt gevonden te hebden, mit verclaringe dat
hy tzelve doende, in t vorder hem gehouden
is, te gedragen naer d8 orclonnancie op t stuc
wan schoolhouden gemaect of noch te makon,

Jan van Bokholt (V. bl. 192, Vr. 177). Op
de registers van den Magistraat te Botterdam, van 1337 tot 1780, komt deze niet voor;
alleen vindt men D. VAN BOCKHOLT, .Schepen
aldaar in 1679 en 1680, die waarschjjnlijk
de
bedoelde persoon zal zijn. Iran zijn wapen is
niets bekend.
V. D. N.
Rotterdamsche Courant (VL bl. 31, Vr. 24).
Deze Courant is met den aanvang van dit
jaar eene nieuwe’ loopbaan ingetreden; bU
die gelegenheid heeft de verdienstelijke geschiedschrijver
, de hoofddirecteur van dit
dagblad, aanteekeningen geleverd betreffende hare geschiedenis v66r het nieuw ingetreden tijdvak (zie No. 4 van die Courant van
den 5den Januarij 1859), uit welke J.L. A.I.
de verlang$e meerdere inlichting zal kunnen verkriJgen, alhoewel het daarbij blgkt,
dat van het bestaan van Rolterdamsche
nieuwspapieren, vroeger dan de XVIIId8
eeuw, niets officiëel, maar alles slechts onvolledig bekend is. Alleen weet men, dat
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JOfIAN*ES NAERANUS (*) in 1666 eene Rotterdamsche Zee- en Posttzj’ding heeft uitgegeven, die echter evenmin als eenig ander
Nieuwsblad schijnt geoctroijeerd geweest te
zijn. Eerst in 1717 werd de Rotterdamsche
Courant met het stads- wapen voorzien,
hetwelk tot op heden onafgebroken voortduurt en, gelijk het te wenschen is, onder de
nieuwe directie en bij de vele moeite en kosten, die aangewend worden tot het leveren
van eene op de hoogte van haren tijd zijnde
Courant,, nog steeds lang zal mogen voortduren, en door een toenemend uitgebreid debiet
beloond worden.
V. D. N.
Eiland St. Lorenzo (VL bl. 174, Vr. 276).
Zoo als ik vroeger dacht is het Madagascar.
Onlangs werd het mij duidelijk. Opeene kaart
van Aethiopie, van G. VALK en P. SCRENK, te
Amsterdam, komt een gedeelte van het eiland
voor, en wel het westelijke, met den titel:
Madagascar Lusitanis Sancti Laurentii Insula.
Men vindt er Terra de S. André en Xerra del
Bada, terwijl een der zuidelijke kapen Sint
Sebastiano heet. Op eene Fransche kaart van
Zuid-Afrika (zonder jaartal) komt het eiland
mede voor. Ten noorden vindt men de nog
ZOO genoemde kaap en Port St. Sebastiaan ,
de kaap en Xerra St. André op de westkust,
en Xerra del Gada, op dezelfde kust. Insgelijks op eene kaart van Congo en Cafraria,
van COVENS en MORTIER, te Amsterdam (mede
zonder jaartal). De overige punten vind ik
niet. De westkust zal wel het best bekend
wezen, terwijl de Portugezen meest door het
kanaal van Mozambique voeren.
Mijne kaarten zijn in folio-formaat, waaropMadagascar
ongeveer (1s van de hoogte inneemt, of de kaart is van Oo tot 35O Z. B. en
Madagascar nagenoeg van 10° tot 20’. De
eerste ontdekkers (Portugezen) noemden het
eiland Sint Lorenzo.
G. P. ROOS.
Jakettenhuis (IX.bl. 1, Vr. 4.) Ik geloof
hetjaquelte moet wezen, en dan zal het
wel eene soldatenherberg beteekenen.
Schobbejak en iemand op het jak geven,
Fr. secouer la Jaquette à. q. u. zijn, dunkt
mij, aan het schobbig jak der soldaten en
hun lederen wambuis ontleend. ‘t Fransch
heeft jacque = wambuis (ook dat men onder
het harnas droeg); het verkleinwoord is jaquette.
G.P.KOOS.
dat

(*) Mr. JACOBUS~CHELTEMA,
Mengelwerk, dl.111.
st.111. bl. 67, noemt JOHAINESNAERANLIS~~~~~~Wdan boekverkooper te Rotterdam. JOHABNES en ook
ISAAK NAERANUB, de laatste ahnede zeer bekend boek-

verkooper, behoorden tot de Remonstrantsche gemeente
aldaar, gelijk nit de Doopboeken, o. a. van het jaar 1664,
blijkt. THEOPHILUS NAERANUS, de broeder van ISAAC,
en beide Zonen VBn JOHANNES en VaII ANNA RIJCKWAERT,

maakte zich in 1672 zeer verdienstelijk door
zijne zorg voor de lijken van de gebroeders DE WITT.

Aardappelsoorten (1X. bl. 65, Vr. 89), Ir&
Aardeuburg kent men als wezenlijke hoofd*
soorten, gezwegen van de, na de aardappelziekte verschenen tallooze bijsoorten, die
aan persoonen of plaatsen den naam ontleenen, de volgende :
Negen weken. De vroege soort,zomeraardrtppelen,wordtgerooidengegeten,naderhand,
belegen zijnde, tot beestenvoeder gebruikt.
Zaailinyen. Van middelmatige grootte,
zeer geacht.
Bolle zaailingen. Als voren, doch ruig vau
schil.
Blauwe zaailingen. Naar de kleur.
Rooije (roode) bollen. Een vaste soort van
vrucht, niet zoo melig als de zaailingen en
met roode vlanimen.
Wittezeeuwen.
Een groote soort en wit,
terwijl de zaailing naar het geele helt.
Geithoorns. Naar den langwerpigen vorm,
Dolle koppen. Zeer groote bollen. Slecht
eetbaar; beestenvoeder.
Thoolsche aardappelen. In de volkstaal kozakken (buizen) genoemd, omdat ze veel me%
den schil er om gekookt en gegeten worden,
G.P.ROQS.
Zeer gezocht.
Orde van St. Michiel en Ridder Baronet
(1X. bl. 68, Vr. 105). Dat de Fransche ridderorde van St. Michiel onder LODEWIJK XV
en LODEWIJK XVI niet meer in zoo hoog
aanzien stond als de ridderorde van den H.
Geest, enkel voor Pairs, Hertogen en Ministers bestemd, en zelfs niet eens zoo hoog als
de militaire ridderorde van den H. Lodewijk,
zal den beoefenaars der Fransche geschiedenis tot aan de omwenteling wel in het ooggevallen zijn ; een diep verval als waarvan Mo.
gewaagt, is van nergens officiëel bekend.
Het omhangen van de gouden keten aan den
scherpregter zal dan ook, gelooven wij, wel
onder de anecdot,en mogen gerekend worden.
Zooveel is zeker, dat de ridderorde van St.
Michiel in DE RUYTERS tijd nog hoog stond
aangeschreven, dermate dat de hovelingen
van LODEWIJK XJV het niet zonder ijverzucht aanzagen dat f>die republikeinscha
zeebonk” met de kostbare insigniën begiftigd
w e r d . - EUGÈSE SUE geeft in zijn Histoire de
la Marine Rançaise , - een werk als roman
ingekleed en dus met omzigtigheid te gebruiken, maar dat door een’ schat van officiële
stukken inderdaad groote historische waarde
heeft - een lang verhaal van RIJYTERS receptie in de orde, waarvan hem de insigniën (die
zeer kostbaar waren), uit naam van LODEWIJK
XIV, door diens Ambassadeur bij de republiek, Graaf D'ESTRADES, werden omgehangen. Hoe DE RUYTER zich bij die gelegenheid
Tedroeg, en wat al om en bij die plegtigheid
voorviel, dat alles zal wel uit het fantastische
brein van den romanschrijvergeput zijn.Maar

wanneer SDIZ ha de ceremonie D'ESTBADES
met den Marquis VAN BELLEFOND in eamenspraak brengt, en den eerste doet zeggen:
f,Je pense comme vous, mon cher BELLEFOXDS, que rien n’est plus facheux que de
voir de telles grâces tomber de si haut lieu
sur de pareils croquans”
(hoe vereerend voor
onzen eenigen DE RUYTER 1) etc., -dan mag
men toch aannemen, dat de St. Michielsorde
toen nog eene zeldzame onderscheiding was,
immers zeldzaam genoeg, om het die verwaande Fransche adellijke Heeren te doen
betreuren, dat er een buitenlandsche plebejer mede vereerd werd,
De nierstuk-anekdote van KAREL 11 zal
inderdaad wel een anekdote zijn, ofschoon
men dien Vorst geen klad aanwrijft, met hem
zulk eene gekheid toe te dichten ; het huiselijk leven van dat fraaije exemplaar der STUARTS is vol van zulke en nog ergere excentriciteiten, en dat hij, tusschen IYNELI. GWIJX"
en ROCEESTER gezeten, onder den invloed
van den champagnewijn zijn rundernier tot
baronet hebbe geslagen, dat zal noch NzLtv,
noch ROCHESTER verwonderd hebben, en zoo
verwondere het ook noch ons, noch Mo.
IdAkS.

Bladengst (1X. bl. 98, Vr. 123). Of in het
trouwboek van Amsterdam, of door den afschrijver is een’ misslag begaan ; zulks blijkt
uit MELCHIOR VEERIS, l~h’erkel@k Alphabeth,
behelsende de Naemen van al de Leeraren die
onder het Synodus van Noord-Holland, tzedert
de Reformatie van het Jaer 1566 tot in het Eoopende Jaer 1705 den Kerkendienst bekleed hebben. Daarleestmen: UHENRICUSALUTARIUS,
als proponent in den dienst gekomen tot Blanckenham, in Overijssel, omtrent An. 1612; tot
Ouderkerk aan den Amstel, An. 1616; tot
Woerden, An. 1619; tot Rotterdam, An. 1627;
tot Gorinchem, An. 1632, en daer gestorven
An. 1627.” Hieruit blijkt dat BZauhengst
eene schrijffout is, hetzij in het trouwboek,
hetzij door den afschrijver begaan,
A. D. S.
J. Deknatel (1X. bl. 98, Vr. 124). BLAUTEN CATE vermeldt in zijne Gesch. der
Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en
Gelderland, het 2de deel, ~~~J.DEK~ATEL
slechts het volgende: 1. dat JOHAN DEKNATEL, Leeraar
bg de Doopsgezinde Gemeente
van het Lam en den Toren te Amsterdam, vergadering hield met de Hernhutters (bl. 36 en
99); 2. dat van ‘s mans geschriften er twee in
het Hoogduitsch zijn vertaald geworden, n. 1.
Anleitung zzdrn Christlichen Glanben, Amst.
1756, en Kurzer Auszug von XENNO SIMONS'
Xchrijten,Biidingen
1758 (bl. 129). Het eerstgenoemde werk verscheen in het oorspronkelijke te Amsterdam, onder den titel van:
POT

Aanleiding tot het Christelijk geloove, met $8
woorden Gods (bl. 142).
J. VAN DER BAAN.
Orvalistes (1X. bl. 98, Vr. 125). Wat zijn
Orvalistes ? Waar vindt men iets aangaande
hen ?
Hierop kan ik Bt. alleen mededeelen, dat
GILLES D'ORVAL, aan wien ik denk dat de
Orvalistes hun naam ontleenden, een monnik
was, te Luik geboren, en die in de XIIIde
eeuw bloeide. Hij heeft eene geschiedenis
geschreven der Bisschoppen van Tongeren en
Luik, welke tot 1246 loopt en een gedeelte
uitmaakt der Historiens deLiege, in 1622 uitgegeven door CHAPEA~JVILLE..
K. v. S.,NO. 2.
Portret van Erasmus (1X. bl. 98, Vr. 130).
In het werk getiteld : Van Duitschen Bodem,
dl. II. bl. 213, (Groningen, J. OìMKtiNS JZN.
1858) leest men: IyHet was juist op PinksterZondag, toen men hoorde mompelen, dat de
hoogwaardige Burgemeester der stad Basel
voornemens was, een groot altaarblad aan
den prachtigen dom te schenken, tot dank
voor de genezing van zijnen oudsten zoon,
die bijna een jaar lang zwaar ziek had gelegen. Dienzelfden dag werd HAM HOLBEIN bO
den edelen heer ontboden, die hem vriendelijk vroegs, of hi wel voor hem eene Hemelskoningin ZOU willen schilderen tot opsiering
van den munster. ,,>>Ik heb goed vertrouwen
op uwe kunst,” ” zeide hij ; ~~I~gij hebt van
mijnen hooggeleerden vriend ERASMUS van
Rotterdam, eene kostelijke beeldtenis geleverd en weet het penseel te voeren, als geen
tweede hier in Basel. Beproef nu uwe kracht
eens aan het verhevenste werk, jonge meester, en schilder mij eene moeder Gods, onze
hooggebenedijde IYLARIA,OP een gouden troon,
en mi, mijne vrouw en zoons en dochters
biddend aan hare voeten geknield. Ik wil u
het werk rijkelijk betalen, maar de roem,
dien het u aanbrengen zal, is toch nog kostelijker, dan al het goud der wereld.“”
Op bl. 208 van genoemd werk leest men
nog : l>dat zijn vader met vrouw en kinderen
van Augsburg naar Zwitserland waren overgekomen.” Ook nog leest men, r,dat het altaarstuk hem door den Burgemeester van
Basel opgedragen, in de kunstgalerij van
Dresden berust. In 1554 is hij te Londen aan
de toen aldaar heerschende pest gestorven en
in den algemeenen grafkuil geworpen.”
H. L. K.
0ffic;ëel berigt van den slag bij Waterloo (1X.
bl. 99, Vr. 131). De overbrengers hiervan
waren de Majoor VAX HOOBF en de Luit. WEBSTER. De laatste was de overbrenger van het
rapport van den Hertog VAN WELLINGTON ;
de Majoor VAX HOOFF, ook adjudant van den
Prins van ORANJE, overbrenger van het rap-

I dienprins.
Het rapport wasgeaag1Kuilenburg, daarna Domeinraad van Prins
19 Junij 1815 en werd deu 23sten 1 WILLEYV. Hij bezat veel geleerdheid, zoo als
Junij des morgens op het huis in het Bosch uit zijne Latijnsche en Fransche schriften
aan Z. M. den Koning overhandigd. In een blijkt. Ziec. SAX11 Onomast. VII. 130.-Hg
post scriptum beveelt de Hertog den Lt. Ad- hanteerde ook de Latijnsche lier, blgkens
judant in de gunst van Z. M.aan. DeMajoor zijne: Quere2a ad Culenburgenses ilp obitism Gu12elmi IV: dus geen nederd. treurgedicht. zoo
VAN HOOFF overhandigde even zoo het rapport van zijn’ Prins, welke daarin insgelijks a11s Mo. o~geeft%Tijders heeft hij z&hb&&md
z@‘Adjt. in de gunst van Z. M. aanbeveelt. remaakt door zijne pogingen om de lijken buien de steden te begraven. Hem werd door de
Daar deze twee rapporten bijna twee foliokolommen groot zijn, vrees ik, dat de redacstaten van Holland in de Scheveningsche’
tie die niet gaarne zal plaatsen, doch ik ben luinen eene plek gronds afgestaan, geschikt
‘oor eene begraafplaats. Op den steen, welke
anders bereid die mede te deelen.
De indruk, dien zij te weeg bragten , was, tldaar ziju graf bedekt, leest men :
zoo veel ik weet, groot, zoo wel in ‘sHage %xuviaeg’aceant putres procul urbe I Nocebnm
als te Utrecht, waarvan ik nog in brieven 2ui n6miniprudens,
noceam net mortuus opto.
Meer van hem in ‘t Bgvoeg. op ‘t Vadert.
bewijzen vinden kan. Uit ‘s Gravenhage
voordenb. van KOK, H.I. 261, en in ‘t Beknopt
schrift men onder anderen: wij zijn dronSiogr. Woordenb. v. Nederl. in voce.
kenvanvreugde, en uit Utrecht schrijft men
J. C. K.
mij, (voor Valenciennes liggende) Ijvan daag”
Mr. Abraham Perrenot. Dat de Heer PEB(d.i. na die tijding), Ijheb ik een weinig moed
gekregen, want van nacht 11 ure was het 1~x0~ beweerde uit het geslacht van den
CardinaalDE GRANVELLE af te stammen, kan
hier vreugde vau alle kanten, ,de Sch,utterij,
k stellig verzekeren. - In mijn bezit is een
zoo ook de vrijwillige Jagers, zijn met volle
muzijk de stad doorgereden, om overal de resneden steen, uit een door hem gebruikb
:achet. Het veld is van zilver met drie regtbude tijding te verkondigen.”
v. A. H.
uche schuinbalken van sabel, met een chef
ran lazuur, waarin een winkelhaak van zilSpotprenten op een luchtbol (1X. bl. 99, Vr.
rer, tusschen twee sterren van hetzelfde met ,aal. Cimier: het bovendeel eener gems (3).
135). De mislukte opstijging van de Heeren
Welligt kan het voor Mo. belangrijkzijn
HOPMAN en LOUDE
viel voor in ‘t begin van
Junij 1804 buiten Amsterdam, op den Over- ,e weten, dat mede een levensgroot portret
toomschen Weg, achter of ter zi$de van de n olieverf, van PERRENOT voorhanden is. toenmalige herberg Braamenburg. Men kan Gjneeerste vrouw was HELEXAIYANS,zijne
daarvan een zeer uitvoerig berigt vinden, ,weedeANNACORXELIA510LLERUS,~aterechtSe*
medegedeeld door A. FOKKE SIXOXSZ., in de
;enootevan
Mr. JOEANXEEBI!JAN.
*Alg. Vad. Letteroefeningen voor 1804, Mengelwerk, bl. 422-423. Den 29sten Augustus
Opschrift en naamlijst in de kerk van Aspedaaraanvolgende, des namiddags circa 4 ure, *en (1X. bl. 100,Vr. 139). De afbeelding van
gelukte het den Heer HOPNAY te Rotterdam, le stad Asperen tegen den muur van den tomet den luchtbol tot eene aanmerkelijke cen der kerk, is nog aanwezig, doch de, oorhoogte op te stijgen en een uur daarna be- spronkelijk voorzeker heldere, kbur is zeer
houden ne&r te komen. Men zie hierover mij- flaauw geworden, zoodat de bijzonderheden
ne aanteekening Nav. VI.II. bl, 310-311.
der teekening moeilijk te onderscheiden zijn.
s. v. w.
De afbeelding is. in plaat, te vinden bij
BEEKMAN, BeschrEjving
van Asperen.
Mr. Abraham de Perrenot (1X. bl. 99, Vr,
De naamlijst der verslagenen onder de af137).jjA. DEPEBREXOT,~POUX~~AXXECORbeelding , vijf kolommen beslaande, is zeer
NELIE BIOLLERUS (later gehuwd met JOH,
beschadigd. Zij vermeldt, zoo ver zij leesbaar
NEERMAN), tirait son origine de la même mai,
is, in roode letters de straten, waarin de versen, et la même race d’où étaient issus lt slagenen gewoond hebben, en in zwarte letChancelier PERKEXOT et leCardina1 de GRAS ters hunne namen, die met een paar uitzonVELLE son frère, tous deux c61èbres du tempt
deringen geene andere zijn dan: JAN MATde PHILIPPE iI. >~jrLes Huguenots,” ” - di1
THYSZEX, AERT GERRITZEN
en dergelijke.
HEMSTERHUIS,- r>>yont décrié le Cardina’
&ne bjjzonderheid, bij BEEKMAX, bl. 85, vercomme cruel, mais sans contredit c’étoit ut meld, is in roode letters aangeteekend :
des plus grands personnages de son temps.“’
UPIETER de Mandemaecker. . . . . wif die
-Zie Oeuvres Phih7sophiques ~~FR.~SC.I~E?&
haer kindeke uijt hare buijck gesneden.’
STERIWIS. Nouv. édit. pnr L. S.P. M~Y1300311
D. B . . . . . . k.
III. 168. Hij WW geb. in Zwitaerlatd ten jarc
[Dr. aöma heeft, volgens zijne opcave , dit opschrift
1726,t 1781, ontving in Nederkmd zijne op - medegedeeld in den Geldersden Volks-Almanak VPP
voeding en heoft d:tar zijne overige dageI 1 1557, bl. 42 vv.]
doorgebragt. HiJ was eerst Burgemeester tc 3

,
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De vrienden geven de vensterghaen (IX. bl,
100, Vr. 141). In de daad gaven voorheen,
althans bij den bouw der kerken, de vrienden
de vensterglazen. Zie hier enkele aanteekeningen dienaangaande uit de kerk+rekenin.
gen mijner geboorteplaats Oudewater:
(Reken. 1678.) r&em PIETER ROELOPFSZ
gegeven van dat die glaesmaecker van Rotterdam v’teert heeft doen hij de glazen van
Amsterdam sette twee h. gul. ix sts.”
(Reken. 1579,) l)Noch de knechtevan CORNELIS PIETERSEN, glaesmaecker van Rotterdii
gegeven tot drinckgelt van drie glazen als
een vaii prins een vande princesse eii een
vuyten haech, fit 1 g. xiii sts,”
(Reken. 1580.) &em dglaesmaecker gegeven tot dryckgelt doen hy glas in de kerck
bracht van rny heer VAN VLIET xiii sts.”
(Reken. 1580). &em~dglaesmaeckers tot
als zij die vier gladrynckgelt geschoncken
zen brachten teen van Haerlem, dtwee vañ
Staten eñ teen van CORN.HOVEN,fitij
gal.Q
sta.” enz. enz.
De beroemde kerkglazen te Gouda werden
ook aan de kerk aldaar geschonken. (Zie
WALVIS, Beschr. van der Goude, dl. 11. bl. 65
Dr. ROMER.
‘TOkl3)

wat C)uer$‘ssel betrëft, kunging aahgeboden,
nen wU o.a. verwijzen naar de Over@. Alman.
van 1841, bl. 228, en 1842, bl. 148. Z&dgaf,
om slechts een paar voorbeelden te noemen,
de regering van Deventer den 4den Julij 1604
een glas aan de verbrande kerk de stad BorkeEo; den Blsten Augustus een aan JAN WITTEN, rentmeester generaal van Sallapzd,
in zUn
nieuw huis bU Kampen; den Ssten Janus4
1605 een dubbel glas aan UNICO BIPPEBDA,
drost van Haeksbergen, op zQn huis te BoekeZo; den 27sten FebruaG een glas in de kerk
te Goor. En de OverUsselsche
afgevaardigde
bU de Staten-Generaal, DERIP BTICKE, schreef
den 16den September 1612 aan de Deventer
rqering i IjMede hebbe goet gefonden U; E,
te aduiaereqdat de Aduocaet [OLDENBARNEVELT] hier een aeer koestellick hus timmert
ende dat ick well spore dat anderen heem
glase presentiren; dan of hi sie nimpt dat en
weet iG% niet, ofte IJ. E. ock goet vinden dat
ick hem van wge U. E. een glaee presentire.”

spreekwoord zegt : )j Wanneer iemand een
nieuw huis bouwt, dan geven de vrienden de
vensterglazen.” De Heer J. H. VAN LEXNEP
vraagt of zulks oudtijds werkelgk een vaderlandsch gebruik was? Ik meen daarop
toestemmend te moeten antwoorden, mij o. a.
beroepende op de rekening d. d. 21 Julij 1615
der ontvangst en uitgaaf voor den bouw der
kerk te Leur, waarop onder de geschenken,
ten behoeve der kerk gedaan, zeer vele glazen, onder anderen van den beroemden turfschipper ADRIAAN VANBERGEN, voorkomen.
Zoo toch staat er aangeteekend: Noch heeft

[Behalve SinmGxm, zegt de Heer J.~OUMAN, heeft
in Noord-Holland nog den Krollaman
, die zich in
het water ophoudt, dc Nadtmerrie , die de kinderen in
den slaap bezoekt.]

@h-en ZOO wordt het qmkwoora verklaard door
C. W. B.]
De vrienden geven de vensterglazen. Het

BERGEN meteijn
huisvrouwonse
kerck vereert met twee glazen aan de Oostnj’de,

ADRIAANVAN

Zoo ook gaf, blijkens die zelfde rekening, de
kerk op hare beurt aan den Bredaschen predikant HR~RICUSBOXHOORN,- dievele diensten aan de jonge gemeente bewezen en haren
eersten predikant GUALTERUS GERBRANDI
POHERANUY, den 10 Junij op den Xonnendag
!&btitdis bevestigd had, - een glas ; aan een
glus daar men Ds. BOXRORNIUS mede vereert
heefi in njn hncis f 15. Dat hier meer of min
kostbare vensterglazen bedoeld worden,
spreekt wel van zelf.
G.H.VANSENDEN.
De vrienden geven de venstergzazen. Dat dit
oudtijds, althans in sommige streken van ons
land, gebruik was, ZOU men met. een lange
lijst van voorbeelden kunnen staven. Bij het
opbouwen en vernieuwen van kerken en huizen werd het bf verzocht, ofuit eigene bewe-

[Nwr de hier aangehaalde plaatsen verw@t

ook D. P.1

Bullebakken (1X. bl. 101, Vr. 147). Alhier,
te Vierlingabeek en in den omtrek, maakt men
de kinderen bang met de Beu-kaeël (denkelijk booze kerel) en met de Bed-uul (bed uil).
s. ll. w.

men

Lambertus de Beveren(IX. bl. 101, Vr. 148)
WaSeenzoonvan THEODORUS DEBEVEREN,
en zijne moeder, eene dochter van den bekenden veelschrijver LA?~RERTUB VAN DEN
BOSCH of BOS, te Dordrecht, geb. in 1714, t
1742, HU heeft waarschijnlgk zdne theologische studiën te Groningen volbra@ Zijne
serste standplaats als Herv. predikaat was
Noordhorn, in ‘t westerkwartier van de prov.
Groningen ; zijne tweede Meppel, en zgne
laatste Hoorn. Hij is tweemalen getrouwd
gmwmt, 1. In& CATHABINA STEGNERUB,
dochter van ANTI% STEQXERUS, predikant te
ff roningen, waarbij hij BBn zoon en twee dochters heeft verwekt. 2. Met eene dochter van
len advokaat FELTYA~, te Groningen, die hem
Sén zoon baarde, diebij zijnnaam THEODORUS

DE

BEVEREN

den

naam

z&er

moeder

heeft aangenomen. Men heeft van hm eeni;e schriften, in dien tijd zeer in trek. Gekk-

zaligheid van het volk wiens God de Heere is,
Hoorn 1725. Agt uitgelezene Leerredenen, na
cUn’ dood uitgegeven, Utrecht 1750. efi Aan:eekeningen op BUNJAN'B Chrislens reize naar
fe eeuwigheid, Gron. 1729.
Zie VROLIKHERT, Vliss. aerkhemel, bl. 257.
r. A, DE CHALXOT, Biogr. Woordenboek, dl. III.
31.38. Beknopt Biogr. Woordenboek, dl. 1. bl.
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151, GLASIUS heeft hem niet opgenomen in
zijn Godgel. Nederland, gelijk zoo vele niet.
Welligt heeft A. J. V,AS DER AA, in zijn Biogr.
Woordenboek, dat ik niet heb kunnen raadplegen, nog meer bijzonderheden van hem.
J. C. K.
Lambertus de Beveren. LAMBERTUS DE BEVEREX
was ten tijde zijner bekende en niet
zeer zeldzame uitgave van BUNJANS Christens
reize, enz. predikant te Hoorn. Er moeten
ook gedrukte leerredenen van hem bestaan
en een Onderwgsboekje. Men zegt ook dat hij
eene vertaling van FLAVIUS JOSEPIIUS, in f”.
formaat, met platen., zou bezorgd hebben; dit
zou dan eene nieuwe uitgave moeten geweest
zijn van die van 1732, bij XARTEN SCHAGEN,
ta Amsterdam. De jaren van den aanvang en
het einde van zijnen dienst te Hoorn zullen
op te maken zijn uit de kerkeraadsboekeu
aldaar, eu dat van zijn overlijden uit de
Boekzaal; bij vele gemeenten bestaan ook
Passieboekjes, waarbij naamlijsten der voormalige predikanten; ook zou het Woordenboek
van CHALBXOT kunnen nagezien worden,waartoe wijlen de geleerde M. ~~~~~~~,dieeene
kleindochter van L. DE BEVEREN in huwelijk

gehad had, bijdragen heeft geleverd ; een achterkleinzoon van deze is thans officier van
justitie bij de Regtbank te Hoorn, en zou het
gemeld onderzoek aldaar kunnen bevorderen. L. DE BEVEREX had twee zonen, beide
predikanten, de eene was THEODORUS FELTNAX DE BEVEREX, vroeger predikant te Vlissingen, en als zoodanip vermeld in VROLIKHERTS Vlissingschen
Kerkhemel, naderhand te
Utrecht; wiens tweede dochter de moeder is
geworden van den beroemden behartiger van
het lager onderwijs, THEODQRUSVANSWIXDEREN. De andere zoon van L. DE BEVEREN
is gestorven als predikant te Middelburg,
door wiens nazaten de familienaam nog bestaat te Amersfoort of te WQk bij Duurstede.
Ook over de beide zoons predikanten kunnen
de nasporingen in kerkeraads-acten , Passieboeken en Boekzaal, voor wien ‘t er om te
doen is,nietmoeijelijkzijn. Deongenoemde
opgever der vraag zou veelligt vollediger
inlichtingen kunnen erlangen door des Nauorschers bereidwilligen medewerkar Mr.
J. T. B. N. te Zeiden.
E. B.
[De kortere qededeelingen van J . VAN DER BAAN ,
Dr. RÖPEB en 0. P. BOOS komen overeen met hetgeen
de beide geplaatste antwoorden bevatten.]

Joannes Sybing van Hernikhuizen (1X. bl.
101, Vr. 149). Op de Naamlijst der Predikanten, achter het zoogenaamde Utrechtsche
Passieboekje, ten jare 1763 gedrukt, staat
onder het jaar 1724 :
y!JOHAN SIRIXGVAX RERMKHUYSR~,
Theol.
Doet., gestorven 1740, oud 50 jaaren.”

Op de overige vragen van A. moet ik het
antwoord schuldig blijven.
Dr. ROMER.
[Hetzelfde deelde
zelfde bron.]

J.

VAN DEB BAAN ons

mede uit de-

Hermanus Hubert=. bl. 101, Vr. 150).
Ik kan alleen berigten dat Ds. HERMAN HUEERT (zoo was zijn naam), van Kampen te
Amsterdam beroepen is den 3den Maart 1763,
en den 15den Mei aldaar bevestigd is. Hij
overleed den loden Julij 1809. Er zal dus in
de Boekzaal van dat jaar wel meer van hem
berigt zijn. Van door hem uitgegeven geschriften is mij niets bekend.
E. A. P.
[Nog werd ons toegezonden ‘s mans portret, naar ecne
schilderij van 8. TROOST , gegraveerd door J . HODBBAKEN , 1769, bg ct. DE GROOT en í%x, waaronder staat:
HERMAN
HUBERT , geboren te Noordhoorn,
in het graafschap Benthem, den 18dcn April 1729, proponent geworden te Leyden den 5den Mei 1750, en bevestigd als
predikant der Herv. kerke te KoMeveen den 15den Aug.
1751, te Campen den 17th Dec. en te Amsterdam den
ISden Mei 1763. C. W. B. beschreef het oas; J . VAN
DER GAAN , die de Naam& der Geref. Predzkanten te
Amsterdam raadpleegde, L. D. W. die naar WAGENAARS
Amsterdam, fol. dl. III. bl. 146, verwijst, en D. W.
,deelen ons niet meer dan het in antwoord vermelde mede.]

Ds. Is. Sannes (1X. bl. 101,Vr. 15i). In

/de Boekzaal van Nov. 1856, waar bl 718-

721 zijn overlijden wordt berigt, vindt men
vermeld, dat Ds. ISAäC SASNES den lsten Ja1nuarij 1787 geboren is te Molkwerum, waar
zijn vader predikant was. Hij aanvaardde de
heilige bediening den 28sten Mei 1807 te Burum en Munnike.@ìl in Friesland ; in 1808 ver1trok hij naarNoordlaren;in
1812naarNoord,slzj’k en in 1822 naar Veendam, waar hij den
,Blsten Nov, 1856 overleed. Behalve onderscheidene aanbiedingen van andere standplaatsen, heeft hij 23 beroepingen ontvangen,
zonder da t deze evenwel bepaaldelijk worden
,opgegeven,
J. VAN DER BAAN.
Geschiedenis van Nederland in de Fransche
/tual (1X. bl. 101, Vr. 152). In mijn bezit is
,een werk in vier 8’. deelen ten titel voerende:
Abrégè de GHistoire de la Hollande et des Provinces vnies , depuis les tems les plus anciens
J iusqu’à nos jours,par Mr. F. G. F. KERROUX,
s. v. w.
Leide 1778.
[“Er bestaat” zegt D. W. ,,aog eene oorspronkelijke in
het Fransch geschrevene geschiedenis der Vereenigde
Nederlanden, de titelis : Tableau de l’EistoVeg&?rale
tdes prom’nces Unies, tien deelen, kl. 80. te Utrecht bij
r. VANSCHOOKHOVE~
en Comp.en daarnabij B.WILD,
; het eerste deel uitgegeven in 1777, het laatste in 1784;
,le drie eerste deelen zonder naam van den schtijver. Het
, lerde deel is voorzien van een gelukwensch aan de Veree1ligde Staten van Amerika, geteekend A. M. C., het vierde
f :n de volgende is met den naam van den schrijver A. EX.
(:EBI~IER
uitgegeven.“]

Malchus (1X. bl. 102. Vr. 154). CORN. A
zegt, dat hij tot het Christendom be.
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keerd is, en VAZT WJYS KLINKEIBERQ hesf
bij Joh. XVIII: 10 aangeteekend, dat JOHANNES hem eershalve bij zijnen naam noemt, on:
dat hij een Christen is geworden. Waar01
echter die verzekeringen rusten is mij onbekend.
E. A. P.
lkvensbeschrijvingen
vanVorstenuit het huic
van Oranje-Nussuu
[1X. bl. 102,Vr. 155). In
1835 verscheen te Utrecht bij J. ALTHEER:
Diatribe i n GUILIELMI LUDOVICI NASSAVII
vitam, ingenium, merita. Xcràpsit J. A. C. VAY
HEUSDE. gr. 8’., met portret en facsimilé.
B’
ITelwicus (IX. bl. 102,Vr. 157). HELWICUS
isdezelfdepersoonals JOIIANXES
DE s. GEMIXIANO.
Z~~HAIN ,Repertorium
Bibliograp/Gcum, die van het bedoelde werk 6
verschillende uitgaven opnoemt, van welke
alleen de eerste zonder opgavevan tijd, plaats
en drakker, doch te Keulen bi JOHANXES
AOELIIOFF VAZT LUBECR. In de Koninklijke
Bibliotheek te ‘s Hage bevindt zich deze, benevens eene, door HAN niet vermelde Deventersche uitgave.
JOHAYXESDE s. GEXI‘JIAYO was eenDominikaner monnik; hij leefde in het begin der
XIV eeuw. I’let was op zijn aanraden dat
THOMAS DE AQUINO zich ook in deze orde liet
opnemen. Zie verderoverhem CAVE, Historia
litteraria en J~CHER, Gelehrten-Lexicon.
c. P. L.
TECTOWCUS

AANTEEKEFINGEN.
Ontruiming van O’trecht, 1787. De ontruiming van

Utrecht door de troepen onder den Rijngraaf

VAN

in September 1787, heeft natuurlijk zoo wel
toen als later, tot veelvuldige aanmerkingen aanIeL
ding gegeven. Wij willen hier slechts mededeelen
wat ons in handen is gekomen ; de geschiedenis van
die dagen is nog geenszins uitgeput, en wij meenen
dat vele bijzonderheden omtrent het verlaten van
Utrecht,
hetwelk de patriotsche partij, toen er geen
vijandelijk leger in aantogt was, tot haar hoofdbolwerk scheen gemaakt te hebben, weinig of niet bekend zijn.
Hoe ellendig WW het toen in ons land met de militaire zaken gesteld! Is het toe te schrijven aan vecschil van inzigt, dat bij de verschillende hoofden bestond, of aan het ontbreken van een hoofd waarin
algemeen vertrouwen gesteld werd, dat de zaken niet
beter gingen en vooral in militaire zaken groote vecwacring en gemis aan eenheid zoo duidelijk bleek?
Wie zal het thans, nu mij ruim 70 jaren van die tijden verwijderd zijn, beslisseu, en de schuld werpen
op mannen, die ‘s lands onafhankelijkheid wilden
verdedigen, hoewel zij zich in de uitvoering bedrogen
hebben? Maar wij lceren uit de geschiedeuis dier tijden, en laten wij dit ter harte nemen, hoeongelukkig
het land is, waarin de partijen gewapend tegenover
elkander staan en ecne buitcnlnndsche magt noodig
geoordeeld wordt om een der beide partijen te ondersteunen en in haar gezag te herstellen ; waar vreemde
gelukzoekers, die geen vertrouwen verdienen, zich
indringen en in goede bctrekkinjirn plaatsen, in bun
BALM,

Dl. IX.

belang ven de verdeeldheid gebruik maken of haar
nog meer weten aan te blazen.
De Pruissen hadden den vrede tussrhen de twee
partijen onmogelijk gemaakt, zij wncen de brug,
waarover naderhand Sans.CuZottes
en eenige onzmnige Bataven Nederland binnenstormden. De hecstelling van het Huis van Oranje door Pcuissische
sabels, ktiam Oranje te staan op eene achttienjarige
ballingschap, en het vadeclaud op eene nooit te vergeten slavernij !
De stukken, hier door ons medegedeeld en onder
oude papieren gevonden, zijn :
1. llfemorie v a n d e n Generaal

VAN DEB

BORCH.

TI. Aanleekeninyen op die M e m o r i e .
111. Extrait du J~u~nal de Mr. DEFRECHETILLE,
en HoLunde
depis le 13 Septembre
jusqu’ au 4 h’ocembre I 787,
IV. Remarque8
sw l e Joutnal
d e itlonsieur DI3
RBEcHEVILLE..

V. Een stuk zonder titel ozer een onderhoud tuswhen den Ilìj,graaj V A N BALN en d e n Graaf VAN
:ALLEMBBRO,

Meer over deze stukken zeggen kunnen wij niet,
en wij geven die zoo als zij ons in handen zijn gekomen.
NO. 1 is, hoewel niet geteekend , blijkbaar eene
:opilj der Uemorie van den Generaal VAN DER BORCH,
ter verdediging van zijn gehouden gedrag. Van
NO. 2, bloote aanteekeningen op die Memorie, ia de
opsteller ous niet bekend.
P.S. Het Journal de Mr. DE FRECHEVILLE zal
seker gestrekt hebben ter beantwoording of wederlegging van de Memorie No. 1.
NO. 4. Ook omtrent den opsteller der Remarques
w le Journal de rvonsieur DE FBECEEVILLE weten
vlj niets mede te deelen.
NO. 5 is een stuk zonder titel over een onderhond
xsscben den Rijngraaf VAN BALI en dep Graaf VAN
:ALmnm&RQ. Het is ous niet mogen gelukken over
ienen laatsten iets te vinden; hij behoorde waacschijn.ijk bij deofficieren, die de troepen in het kamp te
Zeist kommandeerde en was in aanzien bij den Prins.
Dat er gesprekken tusschen de officieren der beide
.egers gevoerd zijn, schijnt zeker, daar wij in de
Post van den Neder-Bhijn, No. 605, bl. 1203. in de
banmeckingen op de daar vermelde Memorie
van
TAN DER BORCH, onder de 12de vraag vonden :
,,Heeft de Heer VAN DER BOBCH , nog de Rhijn;caaf niets geweeten van die mondelijke convecsa,len, welke reeds lang te voocen zijn gehouden tus:chen officieren van den Rhijngraaf en tnsschen offi:ieceu uit de Zeistec-acmee?”
Omtrent de personen, die er in voorkomen, teekenlen wij het navolgende op :
Q. M~.DEFRECHEVILLB,
LeChevalier DU FREBTE,PREVOT,BELLONET
(BELLON~, DE BELL~NAY),

?cansche officieren in dienst va? het patriotsche le;er ; de twee eersten bleven ons onbekend, de beide
aatsten worden wel eens genoemd. DEBELLONETW~~
officier der artillerie, en een der vijf, die in 1787 met
le verdediging van Amsterdam belast waren.
b. Aan Mr. D'AVERAOULT was in 1786 metoorrION en KEER opgedragen alles wat tot de verdediging
pan Utrecht veceischt werd, en hij behoorde onder
le 15 nieuwe raden aldaar. In Mei 1787 WQE hij berelhebbec der troepen die uit Utrecht trokken en bu
lutphqas met eene bende krijgsvolk in gevecht geaakt zijnde, de overwinning behaalden. Zijne kunde
reed toen zeer geroemd en de Staten ven Hollandstellen hem aan tot Colonel en Chef bij een Hollands&
egiment artillerie : de opcigting van het regiment
[ad echter, door de kort daarop gevolgde omwenteing, geen’ voortgang. In 1702 was hij onder de uit;ewckene Nederlanders te Pa@ en diende in het
pransche leger, hij was een vciepd van LA VAYETTE,
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na wiens vertrek ook hij het leger verliet ; bij de.
grenzen geraakte hii iu handen van een’ troep landlieden, en vreezende weldra naar het schavot gebr&
te worden, benam hij zich, door een pistoolschot, het
leven. (Vaderl. Bist., dl. XXV. bl. 74. Biogruphie
Chìverselle.)
C. Rijngraaf VAN 88~31. Over zijn gehouden gedrag zie men Vaderl. Biat., dl. XVII. bl, 262, en
vooral het patriotsche tljdcchrift de Post van den Neder-Rh@, dl. X11. bl. 1180, dat zich aldus over hem
uitlaat :
,, God geve, dat nimmer de Nederlanderen zich
wederom zoo verre vergeeten, dat zij aan vreemdelingen een bepaald vertrouwen schenken, en zich
blindelings laaten leiden door dezulkeu, dewelken
niets anders zoeken dan eeoen onbepaalden iovloed
en uitsteekend gezag op en over eene ligtgeloovige
en alles goedsvertrouwende meenigte.”
d. Geueraal VAN DER BORCH . In 1787 had de
Vroedschap van Utrecht hem de waardigheid van
Groot-Majoor en Commandant en seconde over het
krijgsvolk en de vrijwilligers opgedragen.
In de Post van den Neder-Rh+, dl. X11. NO. 605,
bl. 1198, wordt gevonden eene verdediging van zijn
gedrag, na het verlaten van Utrecht, en zijn kort
daarop gevolgd vertrek of vlugt uit het vaderlund
naar Frankrijk; dit stuk is geteekend L. w. B . V AN
en wordt gevolgd van eenige bloote geDER BORCH,
dachten en aanmerkingen, die, als zij gegrond zijn,
ons geen gunstig oordeel over het gedrag van dezen
bevelhebber zouden doen vellen.
Over het verlaten van Utrecht zie men ook den Post
van den Neder-Rh+. , dl. X11. NO. 602, bl. 11731180.
Tot ons leedwezen bleef veel ons onbekend, wij
hopen echter door deze mededeeling ook die van snderen uit te lokken en daardoor de rniuder bekende
zaken en personen van dien tijd te zullen mogen leeren kennen.
KNEFPELROUTVANSTERBENBURG.

1. Memorie.
Men meent hier vooraf eene generale idee te moeten geven van de differente plaatsen in ‘t sogenaamde
hollandse Cordon, als meede de staat van defensie,
waarin deselve sig bevonden op den 15 Sept. 1787,
waardoor de leeser in staat sal gesteld worden om
beeter te kunnen oordeelen van de positie, waarin
de stad Utre& sig ter dier tijd bevond.
De Stad L’orcunr is op sig zelfs genomen een plaats,
die door deszelfs legging eene goede defensie kan maken, wanneer namelijk deselre met eene sterke bezetting voorzien is, de dijken so veel nodig doorgestoken zijn, en eene behoorlijke inundatie ronàsom
deselve geformeert is. Maar wanneer dit alles ontbreekt, dan kan sig deselve tegens ecne vijandlljke
sterke overmagt niet souteneeren, gelijk sulx bii de
laatste overgave gebleken is.
Viunen is geheel niet geschikt, ja ‘t is aelfs onmogelijk deeze plaats met eene bezetting van 5 a 600
man tegens 5000 man vijandelijke Trouppen maar
slegts een opanblik te kuonen defendeeren, voornamelijk wanneer de inundatie van de Lek en van de
Liflge niet genoegzaam geformeert is. Dit was nu ‘t
geval, waarin voorschr. plaats sig bij den inval van
de Pruissische Trouppen bevond, waarbij nog gevoegd moet worden, dat ‘t Regiment, ‘t welk aldaar
verdeelt lag sig opentluk verklaarde teegens de Prins
niet te willen vegren, en geen tegenstand te zullen
bieden.
NB. NB. Een vijand, die de’overmagt heeft, en
niet door de inundatie opgehouden word, kan gemakkelijk door de A~blasserwuurd
in Holland indringen,
zonder zelfs zig met het inneemen van Gorcum ofte

V&znen op te houden, te meer wanneer bij zeeker
is, dat hij overal waar hij passeert de poorten-van de
steeden zal open vinden, en dat zijne ondernemiug
80 wel door ‘t graauw als door de ditferente garnisoenen, die hij aantreft, zal ondersteund worden.
De Vaurt bij Vianen was in de somer 1787 door
eenige werken die aldaar aangelegd waren, in staat
gebrngt, zig van de kant van Gelderland voor een tijd
lang te kunnen defendeereu,dog moest de Lekkendijk
vooraf op verscheijde plaatsen doorgestoken worden
‘t geen bij gebrek van tijd en van arbejjders niet geschied was, maar de geheele defensie van deeze werken verviel, so dra deeze post van de Hollandse zijde
kon geattaqueert worden, alzo deselve van die kant
geheel open lag.
Nieuioersluìjs kan sig genoegzaam teegeus een vijsndelijken aanval verdeedigen, wanneer de inundatie
behoorlijk geformeert is, en ‘t garnisoen sterk genoeg is, alle de werken te kunnen bezetten waartoe
circa 1500 man Trouppes , 80 stukken canon en 400
caooniers vereijscht word. Dit Fort nu, waardoor
Holland van die zijde moet gedekt worden was den
15 Sept. 1787 bezet met een Battaillon , ‘t welk reeds
tot op 180 man gesmolten was, en die aig opentlijk
uitlieten bij de eerste attaque de geweeren te zullen
wegsmijten (‘t geen ook naderhand gebleeken is),
voorts waren er nog in ‘t voorschreeven Ford 5 of 7 canoniers, 40 a 50 stukken canon, weinig of geen amunitie , geen brood ofte andere levensmiddelen hoe genaamd , en eijndelijk was er nog geen inundstie omstreeks dit fort, so dat de vijand op verscheijde plaatsen door de Bossen en plantagien tot aan de voet van
‘t glacis konde komen, zonder eens gezien te worden.
De dterente passagis over de Vecht tussehenh%euwerslugs en Muiden als nameliJk te Loenen, F’reedland
en andere plaatsen meer, waaren niet bezet ; uogte
ook de weegen en toegangen so weinig door de iuundatie als door de nodige coupures in deselve onbruikbaar gemaakt, ja zelfs was de brug te Loerren niet
eens afgebroken, dus konde de vijand tusschen
Nieuruersluijs en Muijden zeer gemakkelrjk cn zouder eenig gevaar doordringen, en tot onder de muren
van Amsterdam komen zonder eenige verhindering of
resistentie te vinden.
Naarden is bekend voor een plaats, die niet genomen kan worden, wanneer de inundetre behoorlijk
geformeert is, en de comunicatie met Amsterdunr ken
behouden worden, daartoe word vereijst een garnisoen van 5000 mau Trouppes en 800 kanoniers.
Men meent te weeten, dat deeze plaats den 15 Sept.
met 8 a 900 man bezet was, en niet meer dan ï of 8
canoniers, de inundatie was zeer weinig geavauceerd , en dus was dezelve gelijk alle andere buijten
staat eene behoorlijke defensie te kunnen maken.
Mijden en Weesep waren zo veel men weet meb
eenige burgercorpsen bezet, dog waareu dezelve op
verre na niet toereljkende zig teegens eenen vijaudlijken aanval te kunnen dekken.
De Stad Utrecht kan geen beleg, ja zelfs geen gesoutineerde attaque van een vijand, die de overmagt
heeft, uitstaan al is deselve ook van al ‘t nodige voorzien; om reedenen, dat deselve geen buijten werken
heeft en de avenuen rondsom de stad sodanig met
huijsen , boomen en plantagien bezet zijn, dat de vijand overal met swaar geschut tot onder de stads
nuuren kan koomen, en dus in minder dan 24 uuren
in staat is sig de nodige breehen te kunnen maken,
om de eapitale wal van alle kanten te kunnen beklimm e n , ‘t welk so veel te gemakkelijker kan geschieden, alzo de muur van de capitale wal op verscheijde
plaatsen te bouvallig is, dat deselve geeue resistentie
aan ‘t canon kan bieden, en daarbij nog de wal op
veele plaatsen so smal is dat men de gemaakte brechen op geenerleij wijze kan verdeedigen. Waarbl
men verders nog moet voegen, dat de faces van de
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capitale wal door de88elfs lengten.8 en bij gebrek van
uitspringende hoeken niet behoorlijk door het canon
kunnen beschoten worden, dus men op geene manier
de nodige resistentie aan den vijand in caa van storm
kan bieden.
Verders is hier nog aan te merken, dat er geene
kraljtmagazijnen
zijn (NB. het kruijtmagazijn was
in eene hooge toeren op de wal die van alle kanten
kon beschoten worden, en niet vrij wasvoor bomben)
terwijl tot een plaats van 80 eene grOOte nitgeatrekt
heljd ten weinigsten 2 a 300000 f kruijd vereljst
word, en die waarschijnlijk in cas van beleg met de
geheele stad in de lugt zouden vliegen. Als men nu
hier bij voegt dat de uitgestrektheijdvan deeze plaats,
tien k twaalf duijzend man vereijst, met 300 stukken
canon en 1500 canoniers, om de wallen na behooren
te kunnen bezetten, en dst men daarteegens nagaat,
dat ‘t garnisoen te Utre.cBt ingevolge de voorhanden
zijnde lijsten, maar slegts bestond uit 2430 man Barger Corpsen en 521 Burger canoniers; voorts 2870
man militaire corpsen en 170 militaire canoniers. dus
te zamen 5300 hoofden en 761 canoniers , waarvan
wederom moet afgerekent worden, 300 man Amsterdsmsche schutterij, die reeds orde hadden te vertrekken ; 600 man, die gedetacheerd moesten worden na
de Vuurt en Jutphaas, alzo deeze posten anders sig
niet konden soutineeren; 540 man Cavalerie, Dragonders en Huzaren, die men op de wallen niet gebruijken kon; 300 Recruten, zieke en onbekwame
manschappen, totaal 1740 Hoofden, so blijven na aftrek van deselve niet meer als 3560 weerbare manschappen over, die men in cas van attaque teegens den
vijand zoude hebben kunnen gebruijken, endieineen
omtrek van meer als l’/, uur gaans geene defensie
Van eenig belang kan uitleeveren.
Men had om alle deeze inconvenienten so veel mogelijk teremedieeren in de somer van 1787, wanneer
men meende voor vreembde Trouppes zeeker te zijn,
eenige buijten werken aangelegt., en men had daartoe
zodanige plaatsen verkosen, dat wanneer deselve door
eene behoorlijke inundatie gedekt Wierden in staat
was de binnenlandse vijand aan de kant van GelderZand 80 ver van de stad te kunnen houden, datdeselve
voor geen bombardement ietz te vreesen had en de
voorsteeden en avenuen van deselve veilig en gedekt
waren.
Dog% nut van deeze werkenverviel,so
dra deselve
niet door de inundatie teegens eene attaque gedekt
Wierden, ofte de stad van agteren te weeten van de
zijde van Holland geattaqueerd wierd.
Den 15den Sept. 1737 was de inundatie omstreeks
Utrecht nog so weinig geavanceert, dat alle deeze
werken geensinsdoor deselve gedektwaaren, en eenige werken buljten de Tolsteegpoort en buijten de
Weerdpoort waren nog niet voltooijt , eenige geheel
zonder canon, en andere maar met zeer weinig canon
bezet, en dus alle te zamen buljten behoorlgke defensie.
In deeze situatie bevond sig de stad Utrecht, wanneer men den 14 September ‘s avonds door een Xxpresse te paard de positive tijding ontfing, dat de
Pruissische armee, ‘snagts tuschen den 13 en 14 September te Nimweegen de Waal gepasseert, en voorts
in drie Colonnes op march gegaan waaren, waarvan
eene Colonne a 6000 man was gemarcheert op Gorcum, de tweede h 5000 man op W$ &‘Duurstede
en
de derde & 9000 man over Arnhem op &nersfiort.
Deeze Qding verwekte te meer verbaastheijd, alao
men tot dat ogenblik toe in de ongelukkige verbeelding geweest was, dat de Pruississe Trouppes niet op
‘t territoir van de Republicq zouden komen, en men
in die verbeelding 80 wel ‘t werk van de inundatie
als ‘t geen verders tot defensie van de Stad vereljscht
wierd , niet met de behoorlijke ijver had voortgezet,
piet teegenstaande de Rhijngraaf en de Heer BAN DER

BOBCA dikwerf ‘t defensie weezen te Utrecht de sterk.
ste representatien daarover gedaan hadden.
De Hh#rgrzaf vertrok ‘snagts tuschen 14 en 15
Sept. met bovenstaande tijding na Toerden, om kennis daarvan te geeven aan Heeren Gecommitteerdene
ter defensie van Holland, en Hoogstdesselfs orders
te vragen.
De Heeren Staten van de Provintie van Utrecht
vergaderden meede ‘s morgens den 15 Sept. en lieten
de Heeren VAN DER BORCH , FRECHEVILLE , PREVOT
en DU FRESNE requireeren om binnen te staan. De
Heer VAN DER BORCH gaf bij absentie van de Rhljngraaf opening aan H. H. E.E. M.M. van de differente ingeloopene tijdingen van den aanmarch der Pruississe Trouppes, en gaf daarbij aan Hoogstdeselve te
kennen, dat men van goeder hand geïnformeert was,
en de dispositie der vljandlljkel’rouppes
ookgenoegraam te kennen gaf, dat de Hertog van Brunswijk de
stad Utrecht niet zonde aandoen, maar dat ‘t voornemen was om langs Vianen en Neeuwer&+ direct in
Holland in te dringen, dat de bezetting van Utrecht
daardoor niet alleen alle comunicatie met Holland
zoude komen te verliesen, maar ook teffens in ‘t gevel zoude geraken, om van agteren geattaqueerd te
worden, en men van die rijdegeheel.buijtenstaatwas,
de nodige teegenstand te kunnen doen.
De Heer F RECHEVILLE avoueerde, dat de Stad
Utrecht aan de kant van Holland in een zeer slegte
staat van defensie was, dog meende de vijand te kunnen afwagten zonder egter eenige reedenen van zijn
gevoelen te geeven. DeHeer PREVOT verklaarde geen
canon nog amunitie genoeg te hebben om de buijten
werken, die onder zijn opzigt stonden behoorlijk te
kunnen verdedrgen. De Heer DU FRESNE zeijde dat
‘t te wenschen was, dat men Utrecht konde bezet honden, maar dat ‘t zeer te vreesen was, dat men van
Holland zoude afgesneeden worden, en dat de Stad
Utrecht, aan de zgde van Holland geattaqueerd wordende, eene slegte defensie zonde maken. De Heer
VAN DER BORCN verzogt VerVOlgenS H. E. M. geen
finaal besluit te w-illen neemen tot ‘t ‘retour van de
Rhijngraaf, waar op H. E. M. de bovengenoemde
Heereu lieten afgaan.
Inmiddels kreeg men den 15 Sept. teegen den
avond van alle kanten berigt , dat de eerste Collonne Pr. Trouppen tot op 3 uuren van Gorcum, de
tweede tot op de hoogte van Wg/c, en de derde tot op
4 uuren van &ieuwerslugr genadert waren, en aldaar
gelegert stonden. ‘sAvonds vergaderden de Heeren
Staten van Utrecht weederom en lieten de Heeren
Rhijngraaf, VAN D ER BOBCH en BELLONÉ weederom
requireeren om binnen te staan. De Rhijngraaf droeg
H. E. M. den toestand der zaken voor, en toonde
daarbij aan, dat ‘t meer dan waarschijnlijk was, dat
de Pruissen ‘s anderen daags Konen enNieuwersluzj’s
zouden attaqueeren, en aangezien de slegte staat van
defensie van gemelde twee plaatsen deselve ook zouder teegenstand zouden inneemen, en dus Utrecht
van Eolland zoude afgesneeden zijn; dat de staat van
defensie van de stad geen hoop gaf deselve met eenig
vucces te zullen kunnen verdeedigen, en besloot dus,
iat ‘t behoud van de algemeene zaak de ontruijming
van de stad noodzakelijk maakte, en men den vijand
:e gemoet moest gaan om de weegen en toegangen na
Holland te besetten, en zeijde daartoe de nodige orbres van de Heeren Gecommitteerdens te Woerden
)ntfangen tehebben. H.H. E.E.M.M. deeze omstaniigheeden in overweeging neemende, gaven toe aan
le noodzakelijkheijd en lieten zig de ontruiming van
Utrecht welgevallen.
De Rhijngraaf gaf ingevolge vau dien de nodige
ndres tot den uitmarscb : eene Colonne onder de orhes van de Hhungraaf marcheerde over Woerden, en
le andere onder bevel van de Heer VAN DER BORCH
noest op Nieuwerslu$à
marcheeren, om dit fort en de
t;2g*
.

verdere pessages over de Vegt te bezetten. De Commandanten der respective corpsen Wierden hierop bij
de Heer VAN UER BORCH 't zamen geroepen , en ontfingen aldaar de ordre en de dispositie tot den uitmarch. Dit geschied zijnde, vervoegde zig de Rhijngraaf en de Heer VAN DER BORCH bij de geconstitueerdens van de Burgerij dewelke op het Stadhuijs
vergaderd waren, de Rhijngraaf bragt aan H.Ed. de
amstandighecden van eaaken onder ‘toog en toonde
daarbij aan, dat ‘t in het teegenswoordige geval beeter was de poorten vrijwillig te openen, dan de stad
aan eene toraale ruine bloot te stellen, zonder hoop
zig teegens de groote overmagt der vijanden te zullen
kunnen verdeedigen. De Geconstitueerdens hoe zeer
ook getroffen over ‘t noodlot, ‘t welk de burgerij boven ‘t hoofd hing, konden de reedenen, die de Rhijngraaf haar voorstelde niet teegenspreeken, en onderwierpen sig dus aan ‘t geen niet te vermijden was. ‘t
Garnisoen rukte dus ‘s morgens ingevolge de gegeevene ordres uit, en vervoegde zig op de aangeweezene vergaderplaatsen om van daar verder6 af te marcheeren. De Heer YAN DER BOBCH bleef met zijn Regiment tot ‘t aanbreeken van den dag en marcheerde
teegcns 5 uur in behoorlijke order af. Aan de Weerdpoort gekomen zijnde, zette zig de Colonne volgens
degegeevenedispositie iymarsch, ‘t welk alles zonder
de geringste confusie ter uitvoer gebragt wierd. Dog
de Heer vdïï DER UORCH was niet weinig verwondert
te verneemen, dat de Colouel DE WIN met zijn onderhebbend Regiment, alsmrede de Capitain THIERRY
met ‘t Corps Amsterdamsche militie hadden kunnen
goed vinden om reeds twee uuren vroeger !zonder
urdre ofte voorkennis af te marcheeren, zeggende :
dat zij order hadden van het defensie weeseu te Amsterdam zig aan ‘t cotiando van de Heer VAN UER
~OBCH te outrekken. De Colonne settede dus de
march in behoorlijke order voort Te Nzeuwers1aij.s
gekomen zijnde, liet de Beer YAN DER BORCH een tijd
lang aanhouden, om aftewagten wat de vijand zoude
willen ouderxreemen, en alzo hij toen geinformeert
wierd, dat de Pr..... Trouppen zig meer regts na
Nuarden getrokken hadden, verdeelde hij de Troup
pes ouder zijne ordres om de differente passages over
de Vegt tc bezetten. Hg bragt vervolgens die nagt
duor met de nodige arrangementen te neemen ter defensie van N~euwersluijs
ging ‘s anderen morgens
vroeg de di&renie plaatsen zien, waar de Trouppes
geposteerd stonden, gaf de nodige instructien aan de
respective cobandanten,
en ging vervolgens na OUwsrkerk om rapport te doen aan H. X. M. de Hecren
Gecomitteerdeus vau de gemaakte dispositie en verdeeling der Trouppes, die hij ‘s daags te vooren ge1eijdhad.H.H.
E.E. M.M. approbeerden degemaakte
dispositie, en vonden goed de differente Corpsen op
de aangeweezene plaatsen te laten liggen, waarop de
Heer VAN 1)Ex EOKCH nog dienzelfden avond naNieuwersluijs terugkeerde.
Zie daar de voornaamste epoques en omstandigheden, die met opsigt tot de ontruijming van de Stad
UtTe& verdieneo in aanmerking te komen. Dewaarheijd daarvan kan ten allen tijde met de nodige bewijsen gestaafd worden. Geringe voorvallen, die niets
ter zake doen, kunnen aan*t oog en aan de memorie
van den schrijver ontsnapt zijn, dog hij betuijgd , dat
deselve niet met eene kwade intentie zijn weg gelaaten of versweegen geworden, sig offereerende van alle nadere opening te geeven, 80 er omtrent ‘t een of
ander eenige reflexie mogte vallen.
Wat nu de gevoelens van den Schrijver omtrent de
ontruijming van de stad Utre& betreft, so nopens de
tijd wanneer als de wijze op welke 60 zal hij deselve
hier agter laten volgen met bijvoeging van de reedenen , waarop aijue gedagten steunen. Aangaande de
tijdwanneer
60 meent de Schrijver, dat ‘t tijdstip daartoe zodanig door de omstandigheeden is bepaald ge-

weest, dat deselve nog vroeger nog lalet. heeft kunnen geschieden. Om hiervan overtuijgd te zijn, be-

hoeft men maar de datums van al ‘t gebeurde in ‘t
voorafgaande na& met eenige attentie nategaan,
men zal daaruit zien, dat men den 14Sept. ‘zmorgens
nog geen vrees had voor den aanmarsch der Pr.
Trouppen, ja zelfs vleijde men sig nog na de aan’
komst van de Courier, die den 14 ‘s avonds de aeekere tijding daarvan overbragt, dat gemelde Trouppes niet buijten Gelderlund
zoudeu komen, en ‘t was
dus eerst den ISden. avonds dat men met zeekerheijd
geinformeert wierd, dat de vijand tot op weinige
uuren genadert was, en men alle ogenbhkkeu in gevaar stond, om van alle kanten geattaqueert re worden.
Men behoeft maar zeer weinige kundigheijd van
militaire operatien te hebben en maar sleg& een enkel oog te slman op ‘t bekende Caracter van den Hertog van &xnswijk. en op de violente manier, waarop
hij ageerde, 60 konde men geen ogenblik t,wijffelen,
of Vianen en Nieuwershijs zouden den 16 ‘s morgens
geattaqueert, en aangezien de slegte staat van defensie, waarin deselve waaren (‘t welk aan de vijand ook
genoegzaam bekent was) ook dadelijk en zonder
eeuige resistentie zijqingenoomen geworden, ‘t welk
tot gevolg zoude gehad hebben, dat de vijand aanstonds in ‘t hart van Holland zoude ingedrongen zijn,
de comunicatie tuschen alle plaatzen zoude afgesneeden, alle garnisoenen eu detail zoude hebben opgeligt, en eijndelijk ook de inundatien waarvan ‘t heijl
der Provintie van Holland af hing, zoude belet hebben. Alle deeze gevolgen, die zeer klaar uit de zaak
moeaten voortvloijen, konden niet verhindert worden, al3 door de vijand te gemoet te gaan, en aan
denselven de weegen en toegangen op Holland af te
snijden. Dit konde nu bij gebrek van andere Trouppes niet geschieden, als door hetverlaateu van u’rrec/it,
en wel voor dat men door de vijand daarin geprevenieert wierd, dus moest deeze ontruijming in weerwil
van alles tuschen den 15 en 16 Sept. ter executie gelegd worden, ‘t behoud van de geheele zaak hing
daarvan af. De Schrijver, die heblig betuijgd nooijt
eenig plan van defensie gezien ofte nooijt zelfs daarover te hebben horen spreeken, en nog op dit ogenblik ignoreert of> welke w&ze men van intentie was
den vijand te keer te gaan, begrijpt, dat ‘t eenigste
middel om resistentie te kunnen bikden, alleen daarin bestond, om de geringe magt die men had, bijeen
te trekken, met deselve eene guede positie omstreeks
Amsterdam te neemen, en deese positie door de nodige
inundatien, en verdere middelen, dewelke men daartoe in handen had, inattaquabel te maken. De Staten
van Holland zouden langs die weg hunne deliberatien
in Amsterdam
hebben kunnen voortzetten, de vgand
zoude daardoor het avantage van de groote overmagt
verloren hebben, omdat men slegts eenige weegen en
toegangen zoude te dekken gehad hebben, de onwillige Trouppes zoude men alsdan in bedwang gehad
hebben en tot haar pligt hebben kunnen aanhouden,
men zoude tijd gehad hebben zig na vreembde hulp
om te zien, en als alles mislukte, dan zoude men nog
in deese positie eene goede en voordeelige capitulatie
hebben kunnen maken. Dit zijn de gronden waarop
de schrijver met reeden meent te kunnen besluijten,
dat ‘t verlaten yan Utrecht volstrekt noodzakelijk
was, en dat het een onvergeeflijke fout zoude geweest
zijn, so men sig door de vijand in een plaats had laten
insluijten, die buijten staat was, sig maar sleg@ eenige tijd te knunen defendeeren, terwijl de geheele zaak
daardoor onvermijdelijk moest verloren gaan, en men
deuelve ook alsdan met reeden daaraan zoude hebben
moeten toeschrijven.
Thans overgaande tot de wijze op tUeZlce de stad
Utrecht is verlaten geworden, 60 betuijgd de Schrijver niet te weeten hoe men deezc retraite in de korte
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tijd, trtsrin ZUIS moest ter executie gelegd worden
met meer order zou hebben kunnen verrigten, en wa 1
men in ‘t voorhanden zijnde geval meer zoude kun .
nen gedaan hebben, als in der daad geschied is. Al
toos durft hij verseekeren, dat men van de weinig1
middelen, dewelke men in handen had, so veel mo.
gelijk gebruijk gemaakt heeft, en dat hij bij de mee
nigvuldige retraites, die hij in ‘t beloop van vijf catm
pagnes heeft bijgewoont , geene meerdere of anderc
precautien heeft, zien neemen, als bij deeze geleegen.
heijd genomen zijn, en hij durft zig opentlijk roemer t
dat de Colonne Trouppes, die hij geleijd heeft, van ‘1 t
begin tot aan ‘L eijnde in dc beste order gemarcheer
heeft , en altoos in staat geweest is den vijand hel
hoofd te kunnen bieden. Indien er Confusie heeft
plaats gehad bij ‘t Regiment DE WIN en bij ‘t Corps
militie van Ams~dczm, die buijten zijn order en voorkennis zijn weggegaan, zulx is aan hem niet toeteschruven. Inteegendeel ‘t is te beklagen, dat een
coriiandeerend Officier in ‘t geval gebragt word, dat
heele Corpsen in zulke critique momenten aan zijn
gezag en authoriteijt ontrokken worden, zonder daarvan eenige kennis te dragen. Eene zaak die bij welgereegelde Trouppes nooijt meer gehoort of gezien
is. ‘t Was voor ‘t welzijn van de zaak te wenuchen geweest, dat men ‘t garnisoen te Utre&, en voornamelijk die geene, aan wie men de directie daarvan toevertrouwd had, niet tot op ‘t laatste ogenblik geabuseert had, en dat men dezelve bij tijds in staat gesteld
had, om na tijds omstandigheden te kunnen handelen, dan had men sig op alles kunnen prepareeren,
en dan zoude men alles hebben kunnen redden, ‘t
geen nu volstrekt onmogelijk was. Maar wat zal een
coriiandeerend Officier doen, die geene instuctieu
ontfangt, waarna hg sig kan reguleeren, die van niets
geinformeert word, die van alle middelen, die andere
Trouppes hebben, beroofd is, die telkens als hij ‘t nodige vraagt tot antwoord krijgt : ds PruGssen zullen in
Holland niet komen, en dan eijndelijk door de omstandigheeden genoodzaakt word binnen weinige
uuren een plaats van zo eene groote uijtgestrektheijd,
en van zo eenen oneijndigen omslag ais Ufrecht was,
te moeten verlaten? De Schrijver heeft al vroeg al ‘t
gebeurde voorzien, de differente plons van defensie,
die hij van tijd tot tijd heeft opgemaakt, om des gerequireerd wordende zijne gedagten te kuunen opgewen, kunnen zulx getuijgen. Deeze plens moeten
sig tuschen zijne geplunderde papieren, die hij meent
te wceten, dat men sorgvuldig bewaart en doorgezogt heeft. nog te vinden zijn, en hij begrupt dat zonder mirakel de zaken niet anders uitvallen konden,
als deselve uitgevallen zijn. De reedenen daarvan kan
jeder onbevooroordeelde, die eenigaints de staat der
zaken kent, zonder moeijce nagaan. Wat konde men
dog voor resistentie verwagten van een corpa van 6
B 8000 man, die in een omtrek van meer alu 20 uuren
verstrooijd lagen, die in de plaatsen, waarin deselve
verdeeld lagen, van alles ontbloot waren, wat tot een
behoorlijke defensie vereljscht word, die met heele
Benden tot den vijand overgingen, en waarvan die
geene die nog terug bleeven, voor ‘t grootste gedeelte weijgerdenom te obedieeren aan de orders van den
Souverain ofte van de coïimndeerende Officieren?
Wat koude men van de verdere directie van zaken
verwagten, als men nagaat dat de magt en authoriteijt in so veele differente defensie weesens verdeelt
waren, die alle na haar particuliere begrippen tewerk
gingen, en sig dikwijls in de voornaamste zaken contrarieerden , waardoor de cotñandeerende Officieren
meestal in de grootste verleegenhegd gebragt wierden ?
Uit alle welke omstendigheeden de schrijver vertrouwt genoegzaam te hebben doen zien, dat er bij de
ontruijming van Utrechtniets van zijn kant versuijmt
is, wat maar eenigzins tot de goede order ofte tot be-

houd van de zaak heeft kunnen contribueeren, en dab
hij zig daarbij ook geensints in ‘t geval gesteld heeft,
om van verraad, lacheteijt ofte onkunde gesoupconneet% te kunnen worden. Hij eal dus deeze memorie
besluijten met betuiging, dat hij geene intentie gehad
heeft jemaod daariu te beleedigen, maar dat hij in
teegendeel verscheüde facta, die tot bewijs van zijne
gezegdens zouden hebben kunnen strekken, heeft
weggelaaten , omdat mogelijk d’een ofte ‘de andere
sig daaraan zoude hebben kunnen stooten, ‘t geen hij
liefst heeft willen éviteeren.
EijndelUk meent hij hier nog te moeten remarqneren, dat deeze memorie ter goeder trouw door hem
zelfs is opgestelt, en hij dus vertrouwt dat men deselve alleen maar zal beoordeelen na de intentie, die hij
daarbij gehad heeft, om namelijk de toedragt der zaaken na waarheijd op te geeven, maar geensintsom
sig zelfs daardoor in een gunstiger dagligt te zetten,
als zijn gedrag zoude kunnen meriteeren en waaromtrent hij ‘t scherpst onderzoek is solliciteerende.
11.
Het is aan een jder genoegzaam bekent dat de stad
Vtrcgl op den 17 Sept. 1787 in geen behoorlijke
staat van defensie sig bevont, om tegens soo een
magtige vijant als toen in aanmarsch was te kunnen
joutineeren gevolglijk was een retrette om de Provintle van Bolland te dekken nootzakelijk.
Dog wat de quantitijt van ammonutie betreft die
gig toen ter tijd in Vtregl bevont, heb ik veel malen
van de Heer BELLON~ gehoort dat genoegsaam toerijkende souden zijn om de vijand het hooft te kuooen bieden alsoo de Enundatie toen omtrent Vlregt
begon te werken en gevolglijk op wijnig plaatsen
kon geattaqueert worden.
De Retrette soo als dezelve geschiet is, is voor een
lfficiervan kunde onverantwoordelijk: de reden van de
Recrette was Holland of liever Amsterdam te dekken.
De Heer VAN DER BURG was de situatie vitn de
Nieuwer Sluijs door de dagelijkse rapporten seer wel
)ekent en dat dezelve van alles bijna ontbloot was.
Waarom, toen sijn H. W. G. het commando over
!en collone wert opgedragen die op de Nieuwer Sluijs
noest ployeeren, sig niet van de nodige ammonutie
roorsien? die in l?Lregl in overvloet gereet lag,
Mijn is aeer wel bewust dat de meeste regimenten
!n corpsen sijn uitgetrokken sonder de minste amomtie, dat de manschappen doorgaans niet meer als
‘an 6 scherpen patroonen sijn voorsien geweest, het
leeft aan geen tijd ontbrooken om dezelve mede te
‘oeren ;
en waarom de agter blivende niet voor den vijant
mbrujjkbaar gemaakt?
Aan de Nieuwer&+ koomende is de Heer VAN
BIEB BUBC+ direct na het defensie wezen te Ouderkerk
ertrokken om rapport te doen van de arangementen
lie hij gemaakt had ontrent de plaatsing der troepen
Is andersins ,
dog had sijn H. W. G. de Commissie onder hetog gebragt de onmogelijkheid om gemelde fortres te
ehouden,
ik geloof niet dat H. H. E. E. M. M. orders souen gegeeven hebben de selven beset te houden,maar
et guarnisoen te laten retireeren na Abkoude of elers om ‘t selve voor een vijandelijke afsn$ding die
otoir moest volgen te bevijligen ;
bij zijn retour in de Sluijs heeft hij het Commando
an de Heer D'AVERBOULT
opgedragen onder vooriensel direct weder na Ouderkerk bij de Commissie
a moeten gaan,
daar bij voegende ik denk wel dat ik morgen vroeg
reder terug sal s+. Schoon het onmogelijk is deeze
xtresse te houden, dog Amsterdam wel, en daartoe
uilen wij ons best doen dog in plaats van dat heeft
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hij nog din zelfden nagt het land in snlke cretiqne
ogenblikkenverlaaten.Laatende alle die manschappen
die onder sijne orders stonden aan hun ongelukkig lot
over, die ookmeest in ‘8 vijand8 handen, sonder in
staat gestelt
te zijn sig als mannen van Eer te kuunen verdedigen, sijn gevallen.
Of nn de conduite van de Heer VAN DER BUBQ in
deese gehouden te defendeeren is twijfele ik seer sterk
aan ; en de meeste onser lotgenooten kunnen en sullen met regt de Heer VAN DER BURG van Iscitijt
en
pligt versuijm moeten en kunnen beschuldigen.
Sig te dekken dat hij geen Commando gehad heeft
doet niets ter zaak.
Wii weeten
8eer wel dat de Riingraaf niets sonder
8ijn wete heeft ondernoomen en was sulks als geschiet, dan was hij VAN DER BURO als Commandant
en 8econ verpligt , wanneer hll sag dat de zaken niet
in order gedirigeert Wierden daarvan ter plaats het
behoort de nodige kennis te geeven, en wat de conduite van den Rijngraaf en de Heer VAN DER BURO in
Utregt gehouden betreft, daar soude mijns bedunken5
nog veel meer op te capteeren sijn.
TIL

Extrait du Journal de Mr. DE FRICHEVILLE en Zollande dspuis le 13 Septembre jusqu’ au 4 Novembre lï87.
Le 13 Septembre le Rhijngrave DE BALM, qui commandoit B Utrecht a reçu la nouvelle, que le Roi de
France acceptoit les propositions de la Province
d’Ho~lande, et que les trouppes marcheroient. C’est le
Chevalier DE BOURGOING, Ministre do Roi b BamBurg, mais actuellement h la Huye, qni le lui a mande. Le Rhijngrave est allé a woerden, ainsi que
BELLONET. 11s ont été demandé par la commission de
defense. 11 est question d’évacuer Utrecht. On a tenu
A. nu conseil des états, ou le Général VAN DER BORCH,
le Chevalier DU BRE~NE,
PREFOT et moi avona éte
appellén. Le Général VAN DER BOBCH y a dit : que
les Prussiens marchoient sur trois Colones , une de
6000 homes sur Gorcu~n, une de 5000 homes sur ViaB. nen, dans laquelle il n’y a que 3000 homes, et que
9000 hoihes se joignoient au Camp de Zeist et dmersfoort , ce qui portoit cette armée a 17000 homes, que
nou8 n’avions que 2000 homes de trouppes & leur
opposer et que nou8 devions évacuer la place. Le
C. bit ent qu’il y a 8000 hoihes y compris le8 bourgeois
armées, dan8 la place, mais quïl n’y en a guere que
2000 de disciplinées. Mr. PREVOT,
ancien officier
d’artillerie en France, et qui étoit passé au service
d’Hollande, ou il étoit charge dn Part, dit n’avoir
que 30 milliers de poudre et pas asnez de canon ni de
boulets pour tenir 1OUgteIUE. Le Chevalier DIJ FREBNE, Capitaine d’artillerie au Regiment de Toul commandant les trois detachemens de canoniers francois , auroit desiré, qu’on tint, mais il traint, que
Vianen emporte,
on ne nous coup% la retraite.
J’ai fait remarquer, que nou8 etions en défense
D.
partout, excepté au Fauxbourg du Weerdpoort , ou
l’on pouvoit jetter l’inondation , si pon vouloit empecher qu’elle ne s’écoulat 8ur Woerden qu'on pauE. voit soutenir l’attaque parce qu’en supposant , que
nos postes avanc& fussent forcés , on avoit encore le
corps de8 places bien rev6tu
avec des bons fossés
pour capituler, que l’ennemi était trop peu nombreux peur neus investir et noua couper, J’ignorois
qae 1eRhijngrave fait évacuer le Vuart et Jutphaas,
je ne l’ai su que depuis, et qu’en cas, que nou8 resis.
taosiona, on pourroit renouveller la partie , et on a
fini par conclure, qu’on attendroit le retour du Rhijngrave et de Mr. DE BELLONET pour prendre un parti
definitif.

A nenf heures du soir le conseil à’est assemblé de F.
rouveau, le Rhijngrave a montre ses pouvoirs pour
hacuer, 80~s pretexte de manque de vivres dan8 une
rille , dont les derrières sont librea, et les communi:ations non interceptées.
Gn n’a pris aucune PreCaUtiOU
pour non bagage8,
le sorte qae nous somes tres embUrra8Eé8
et obliges de
,es abandonner. On traint beaucoup la fermentation
les habitans , dont quelques un8 menacent de mettre
le feu. On ne laisse sortir personne.
Ily aeuverslesonzeheuresuneassembléedesChef8
G.
lesCorpsohésleGenera1
VANDERBORCH,OUBELLOYRT m’a envoyé, et comme on y parloit hollandois je
n’y ai rein compris (*) ; jai en meme bien de la peine
i, apprendre, que jétois attaché b la seconde Colonne
sans decouvrir ni l’heure de non depart, ni sen point
l’assemblée. J’ai rejoint le Chevalier DU FRESNE a
deux heures sprès minuit le 16. NOUE neus somes
portés sur la place de Friburg (Vreeburg). La premiere colonne conduite par le Rhijngrave s’est por- H.
tée sur Woerden. Elle etoit composée de la legion
de SALM, du Regiment de VAN CITTEBB , des Dragons
de BIJLAND, et du detachement des Canoniers francois du Regiment de LA FERF, , commandé par le Che
valier
DSLA EARIERE. BELLONET yétoit attaché. La
seconde colonne commandée par le Genera1 VAN DER
BORCH, marcha sur Nieuwerrluys. Elle étoit composée des Houlans des Regimens de VAN DER nonon et
DE WIN des compagnies d’Amsterdam, et des détachemens d’artillerie des regement de TOUL et d'AUxONNE, commandés par le Chevalier DU FRESNE, j’y J.
étois attaché. Toutes sen trouppes sont sorties San8
ordre. On nous avoit laissé nous autres françois sans
nous faire marcher et saus relever
lespostes. Nous L.
neus soÍues mis en marcbe avec trois pièces de’trois.
Nous avons fait une demie lieue sans rencontrer per- M.
sonne neus rejoignimea enfin les trouppes dAmsterdam et le Regiment de WIN. Non detachement8
furent aussi asses heureux pour nous rejoindre, et la
marche fut fermée par le Regiment de VAN DER
BORCH, mais avec si peu d’ordre , que 20 Haussards
nous auroient dispersés. Nou8 n’avoII8
eu des nouvellen dn Genera1 qu’une bonne heure après notre
arrivée , et heureusement, que le Coibandant du
Fort nou8 B reçu. Chacun a demandé au Genera1
VAN DER BORCH 8a destination, il a repondu : que N?
rein n’étoit decidé, mais il m’a envoyé B Amsterdam,
et 8, dispersé les Trouppes dan8 les villages. Nous
n’avon8 pas eu des nouvelles de notre arrière Garde,
commandée par Mr. D’AVERIIOULT.
11 est impossible
de concevoir et d’executer un projet coïñe notre évacuation ou pon a abandonué 200 pieces de canon et G.
40 milliers de poudre sans les rendre inutiles.
Le 17 la commission de defense d’Am.sterdum m’a
appris que nzLLormr, qui étoit arrivé la veille, avoit
commancé une tournée avec les Magistrats
ponr tendre les iuondations. Le Rhijugrave o fait sen possible ponr &tre recu & Amsterdam on lui en a refusé
l’entrée, ainsi qu’a sa legion.
IV.
Remarques

SUT le Journal de Nonkeur DE PBECXIEVILLE.

L’assemblee des Etats d’ï7trecL1,
dont Mr. DE FRE- ad 4.
parle,a été tenue le 15 Sept. au matin. Mr.
VANDERBORCII
y a été demandé pendant l’absence de
Mr. le Rhyngrave, et y a trouvé Mrs. DE FRECHEVILLE,PREVOT, DUERESNE. i%. VAN DERBORCHit
communiqué aux dit8 états les differentes nouvelles
CHEVILLE

(*) Opmerkelijk, wat deden zij dan in den Raad P
om er als figuranten bij te zitten?
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qu’on avoit recues, et qui affirmoient touttes, que
l’armée Pruissienne avoit passé la nuit du 13 au 14
Sept. le Waal a Nimegue, et qu’elle s’ét.oit mise ensuite en marche sur trois colonnes, dont l’une avoit
derigé sa marche sur Gorcuna, la seconde sur Vianen,
et la troisieme sur Amersfoort. Mr. VAN DER RORCH
ne s’est pas explique décisivemenc sur la necessité
d’abandonner Utrecht, mais il a fait remarquer aL. L.
B. N. P. P. qu’on savoir de bonne part, que le Dut
de Erunswic n’attaqueroit pas la ville dUtrecht,
mais
que la direction que prennoit les colonnes, faisoit
craindre, qu’on ne tombatsur Nieuwersluijset Vianen,
qu’il seroit facile B l’ennemi d’emporter ces deux postes VU le mauvais état de defense, dans lequel ils étoient, et que dans ce ca8 la gernison d’Utrecht
seroit
non seulement coupé de la flollande , mais aussi que
la ville ne pourroit pas se soutenir, si elle étoit attaquée du coté de la Hollande,
ou elle est tres mal defendue. Au reste Mr. VAN DER RORCH L prié L. L.
N. N.P. P. de vouloir reprendre les deliberations ulterieures B eet egard au retour du Rhyngrave, qui
étoit allé B voerden pour prendre les ordres de
Mess% les Deputés d’liollande.
Mr. VAN DER BORCH a dit : que les Troupes Prusad B.
siennes , qui marchoient, montoient a 20000 hoihes.
Les listes prouvent, qu’il y en a eu au dela, et on
peut faire voir , que la colonne qui marchoient sur
Konen étoit de 5000 hoxñes, y compris les détachemens qui escortoient les pontons et les bateaux d’amunitions et qui ont ton5 rejoint la colonne le 15 au
soir a Culenburg.
Des liites authentiques prouvent du reste, qu’il n’y
ad C.
a eu a Utrecht 5692 combattans, y compris la Cavalerie , les detachemens , qui devoient sortir pour aller
soutenir en ca8 d’attaque les postes au Vaart et Jutfaas, les recrues, les malades, et ceux, qui n’etoient
pas en état de combattre. En. . . . tout cela on peut
prouver, qu’il ne restoit en tout , que 3560 combattans effectifs pour deffendre le rempard et les ouvrages, et dont 1580 homes étoieat militaires, et le reste
des corps bourgeois.
fifr.
DE BBECHEVILLE
dit : qu’il a fait remarquer,
ad D.
qu’on étoit en defense partout. Mais on seroit bien
aise de savoir, sur quoi il fonde 88s remarque% 11
suppose, qu’il p a 8000 holes pour defendre la ville,
tsndis que les listes prouvent, qu’il n’y en avoit que
3560. 11 suppose que le terrain devant le Weerdpoort
pouvoit etre inondé tandis quïl est demontré, que
tout le fauxbourg du Weerdpoort, ainsi que le terrain
entre le Vegt et le vieux Rhyn , et depuis le vieux
Rhyn jusques pres du Tolsteegpoort, qui fait la moiti6 de l’enceinte de la ville, est si élevé, qu’il est phy
siquement impossible de faire monter l’eau B cette
hauteur, la m6me en empechant, que l’eau ne s’ecoulat sur Woerden, ce qui etoit impossible de prevenir
dans ce moment la. L’auteur ne repond rein sur le
manque de canon et d’amunitions, ni sur le mauvaie
etat de defense de la ville du coté de la Hollande,
cependant il dit: qu’il a fait remarquer, qu’on étoit en
defense partout. Quelle absurdité !
11 ne s’agissoit pas de soutenir une ou deux ou plu.
ad E.
sieurs attaques, car on savoit, que l’ennemi n’en.vou.
loit point ‘8, la ville d’ Utrecht, mais il s’agissoit d’empeoher qu’on ne fut coupé de la Eollande, et come
on n’etoit pas asses en force pour aefendre le ,tout, el
que tout le terrain entre Utrecht et Muyden (qui som
apen près 8 lieus) n’etoit deffend- que per un seul
Battaillon,qni étoit reduit a 180 home8 et qui se trou
voit a Nieuwersluys, ou il pouvoit etre enlevé,le len
demain, il est clair, qu’il auroit été impardonnablt
de se laisser enfermer, dans un endroit, qui ne pou.
voit pas tenir, et d’abandonner la Hollande, ou OL
avoit pu prendre plusieurs positions inattaquables 8:
l’on avoit pris pour cela des mesures convenables.
Dans l’assemblée des Etats, qui s’est tenu le soir
adF.

ir. le Rhyngrave a mis EOUS les yeux de L. N. P.
L position, ou se trouvoit les choses. 11 a fait voir,
ue la premiere colonne des Prussiens s’étoit avance
lsqn’a 3 lieus de Gorcum, la seconde jusqn’a deux
.eues de F’kznen, et la troisieme jusqu’a 4 lieues de
~~euwersluijs,
et qu’on devoit par consequent 8’ attenre, que l’ennemi attaqueroit le lendemain les trois
laces. 11 a prouvé par des raisons tres solide8 qu’il
slloit prevenir l’ennemi dans ses attaque8 en 88 reliant sur Woerden, et en soutenant Nieuwersluljs et
3.8 passage8 le long du Vegt. 11 n’a parlé du manque
e vivres et de fourages, que dans le cas, ou la ville
e trouveroit, lorsqu’elle auroit perdu la comunicatin avec la Holande.
Mr. VAN DER BOBCH a fait rassembler b onze hen- ad G.
es du soir tous le comandans des corps pour leur COouniquer les ordres et la disposition da la marche, on
leut prouver, que le coïhandant des françois y 8 été
rt qu’il a reçu ses instructions come tous les autres.
dr. DE FRECHRVILLE, qui n’avoit point de corps a
:omandes , avoit pu demander ce qui lui etoit necesoire de savoir pour sa personne. Au reste on pouvoit
!t on devoit supposer, qu’il n’ignoreroit pas, qu’un
jfficier Ingenieur, qui est attaché a une colonne,
loit se tenir auprès de celui , qui la coihande, et qu’il
mroit trouvé par consequent sa place, sans qu’on eut
)esoin de la lui indiquer .
Cn voit par le detail que l’auteur donne ici , qu’il ad H.
:st tres mal iuformé et qu’il avance les choses absolunent au hazard, car ni le Regiment de BYLAND Dra;on , ni le Battaillon de VAN CITTERS n’ont été nonïés
>our marcher avec la premiere colonne sur Woerden,
:t il ne dit mot des autres corps, qui etoient encore
le la seconde colonne.
La note ci. prouve le contraire. quant aux detache- ad J.
nens des francois qui étoient de garde, ils ont été
rvertis et ik sont revenu8 avec les gardes aux quelles
.ls étoient atlachés. Une preuve de cela c’est qu’ils
mt rejoint en sen tems la trouppe, come l’auteur en
:onvient lui m&me.
Il est faux que les trouppes ayent été en desordre ad L.
pendant la marche, et que le Regiment de VAN DER
BORCH aye ferme’ la marche. Le fait est, que Mr. VAN
oEB IIORCH est resté dans la ville jusqu’a la pointe du
iour, qu’il en est sorti alors à la tête de sonRegiment.
lui E marché dans le plus grand ordre, ce que des millier8 de temoins pouvent attester. Etant arrivé au
Weerdpoort, ou étoit le point d’assemblée il a mis la
colonne en marche d’apres la disposition, qui en
avoit ere donné la veille. Le Regiment de VAN DER
BOXXI a eu la t6te de la colonne, et le Battaillon de
VAN CITTERS
a fermé la marche. Les differends detachemens, qui avoient été de garde, ont fait l’arrierre
garde sous les ordres de Mr. ~‘AVERHOULT.
Tout cela s’est executc’ sans le moindre desordre, si ce n’est,
que le Regiment de DE WIN (WIT?) et les milices d’Amsterdam se sant mis deux heures avYant la colonne en
marche en lïnsue de Mr. VAN DER BOROH en disant,
qu’ils avoient reçu l’ordre de la commission de defense d’Amsterdam
de se soustraire a ses ordres. Au
reste Mr. VAN DER BORCH a eu dans sa colonne 2 obusiers et 12 pieces de 6 et 3 G sans compter deux pie- ad&
ces qu’il a fait tirer encore de la ville, lorsqu’elle
etoit deja évacuée, et qu’il a fait amener par des chevaux , que le hazard lui fit rencontrer au moment,
que la colonne se mettoit en marche. Les trois pieces, dont l’auteur parle, étoient aparement celles, qui
etoient destinéa a rester avec le Regiment de WM
(WIT?) et les milices d’Amsterdam,
et qni ignoroient
aparement ce que ces deux corps étoient devenus. Ce
qu’il p a de plus singulier dans tout ceci c’est que
Mr. DE BBECHEVILLE
se voit attaché aux troupes, qui
quittoient la colonne, et qui 88 faisoit un devoir de
desobéir, et qu’il avance après cela des choses, qu’il
n’a pas VU et qui sont arrivées longtems apres sen de-

part.Il

anroitété9. sonhaiter, que le co%andant da

fort ne l’eut pas laiss6 entrer, par ce qu’il auroit vu
alom, qu’il n’etoit pas & sa place. Si1 s’p étoit tenu il
auroit vu marcher le Regiment de VAN DER BORCR B
la t&e de la colonne, il auroit VU le Regiment DE BYLAND Dragons, il auroit VU le train d’artillerie, il auroit VU le Regiment de PALLARDI et le Bataillon de
BYLAND Infanterie, dont il ne parle pas, il auroit
VU
enfin le Battaillon de VAN CITTBRB fermer la marche,
et 8 la queue de tout cela Mr. APERHOULT avec l’arriere garde. 11 auroit pu se eonvaincre par ses proprer
yenx , que tout cela marchoit en bon ordre, et que le
projet de retraite n’étoit pas si mal conçu, ni si mal
executd, qu’il s’est imaginé. On ignore au reste ce
qui s’est passé au Regiment de DE WIN ( WIT?) et & la
milice d’rimsierdam. On ne peut pas repondre dez
troapes, qoi Bont authorisées a desobeir, s’il y a eu du
desordre, il faut s’en prendre a ceux qui les ont COmrtndés.
Arrivé h Nieuwersluijs Mr. VAN DER BORCH a fail
ad N.
faire halte aux trouppes qui êtoient sous ses ordree
pour attendre le retour d’un Emissaire qu’il avoit envoyé pour avoir des nouvelles des mouvemens de l’ennemi. En apprenant, qu’ils s’étoient jetté sur la droite, il a distribué les dlfferends corps le long du Vegl
pour en occuper les passages. Quant & Mr. DE FRECHEVILLE, il se trompe en disant , qu’il a ét6 envoyé
B Amsterdam, la verité est, quïl est venu demander
lui meme pour y aller. On lui a repondu: qu’il en
Btoit le maitre. Sur cela il est partis, et on ignore ce
qu’il est devenu ensuite, car il ne s’est plus montré.
Mr. PREVOT a été chargé de faire jetter la poudre
sd0.
dans le Canal tout pres de son magazin, quant au canon, qui n’a pas pu etre transport6 faute de chevaux,
il a été encloué.
v.
Eenige dagen voor den uitmarsch uit Utrecht ontdekte de Rhijngraaf VAN BALM aan de Heer
DER
BORCH , dat
zeekere Lieutenant MARQUET,
dewelke
als Adjudant bij de Graaf VAN CALLEMBERC
fungeerde, bij hem geweest was, om hem uit naam van voorgemelde Graaf eene conferentie aan de Bil.! voor te
slaan. De Rhängraaf deeze voorslag suspect houdende sond voorschr. Lieutenant terug, en liet aan de
Gr&afVANCALLEnlBERG Weeten : dat ZO hij hem spreeken wilde, hij bij hem aan de Gilbrug moeste komen.
De Rbijn&áf iiet vervolgens een paard aan meergem. Lieutenant geeven om deeze boodschap aan
zijn Committent overtebrengen , dog deselve wierd
daarin verhindert door een detachement Drugenders,
dewelke geembusceert waren en verscheljde schoten
op hem deeden in de verbeelding dat het de Rhljngraaf zelfs was. Hlj wierd daardoor genoodzaakt
terug te deinsen, en de voorgeslagene conferentie
wierd voor ditmaal daardoor verijdelt. ‘S avonds
kwam gemelde Lientnt wederom terug, en verklaarde dat de Graaf VAN CALLEMBERQ niets van bovengemelde embuscade geweeten had, en dat het niets
anders als de ordinaire patrouille geweest was,waarop de Lt. XARQUE~ bij geval gestooten had, dat de
Graaf VAN CALLEMBERG
sig aan de Gillbrug vervoegt
had. en a1daa.r OD hem was waetende.
De Rhingraaf reed vervolgens met verscheljde
Heeren, daar na toe, en hield een kort gesprek met
VAN

vatten. De Graaf VAN CALLEXBEBG
verso@ hierop
nog eene tweede conferentie tc mogen hebben en ging
vervolgens terug.
Korte dagen daarna liet de Graaf VANCALLEMBERO
wederom aanhouden om eene conferentie met de
Nhijnpraaf te mogen hebhrn te flou/en (een uur van
VLre&) , dog vermits de Rhijngraaf te ielijk tijding
kreeg, dat men viiandeliike natrouilles na die kant
on&& geworden “was, ïiet

hij aan gemelde Graaf

antwoorden: dat hij hem niet konde komen spreeken, ten zij ds.n , dat hij zig wilde vervoegen in de
voorsted van U~echt. De Graaf kwam dus na gemelde voorstad en liet de Rhiingraaf daarvan adverteeren, waarop hij Rhijngraáf &g vervoegde bij de
Heer Burgemeester EIJK om van ‘t een en ander kennis te geven, en die hem aanried de Graaf VAN
LEMBBRG
te gaan spreeken, om zijn voordrag aantehooren, en tetfens te tenteeren om eenige nadere informatie van den aanmarscb der Pruljesische Troupen te bekomen, alzo men wist. dat de Graaf VAN
CAL

~ALLEYBF,RG

bij.

verscheijde

Cohferentien met den

Hertog van Brunswijk was present, geweest.
De Rhijngraaf zond vervolgens de Colonel van
UUERIICE
sar; meergem. Graaf, ën liet hem verzoeken
om bij hem asn huijs te komen, alzo hij bezig was,
met eenige affaires te depecheeren, dewelke geen
uitstel konden lijden De Graaf VAN CALLE%~RPRR
dicnvolgens bij ?le Rhijngraaf BRII hu[js gekomen
zijnde, moet hem als toen gezegd hehben : dat hij gelast was, hem eene groote sotie gelds te beloven,
indien hij de zaken tusschen dc Patriotten en dePrins
tot genoegen van den laast gemelden op d’eene ofte
andere manier konde afdoen, en zeijde hem deeze
penningen in geaccepteerde miss& op Frankfort te
zullen doen geworden. De Rhijngrnaf moet daaron
geantwoord hebben: dat dc Prins hem voor geeb
ARNOLDDIOCLS~C aanzien (*),en
hem dusin’tvervolp --ca
,
met zoortgelijke voorslagen moest verechoonen,mxar
dat indien Z. H. aanneemelijke voorslagen te doen
had, hij zonder eenig interest daarin te zoeken.
gnarn zoude mede werken om de zaaken tot een a&
comodement te brengen. De Rhijngraaf moet vervolgens de conversatië op de pruijs&che Trouppen
hebben laten vallen en aan de Graaf VAN CALLEPBERG gezegd hebben: dat hem de intentie van is. H.
suspect voorkwam, alzo men scheen de zaken door de
Pruissische wapens tewillen laten beslissen en afdoen,
waarop meergemelde Graaf moet gere liceerd hebben : dat de Prins liefst zijne personee fe verschillen
met de Provincie Holland in der minne wilde armngeeren, en de Pruissische Tronppen alleen maar in
beweeqing waaren om satisfactie voor de Princesse
te verkrijgen, bij Welkc occasie
Sig V AN CALLENBERG

moet hebben laten ontvallen : dat men de stad Utrecht
niet zonde attaqueeren , maar dat de Hertog van
Bruns@jk direct na Holland zoude marcheeren, om
zig van deeze Provintie meester te maken, en langs
die weg de geeijschte satisfactie weegens ‘t voorgevallene met de Princes neemen zoude. Deeze conferentie alzo afgelopen zijnde, versogt de Graaf VAN
CALLENBERG

nog eene derde Conferentie te mogen

hebben en retireerde zig vervolgens. dog deeze laatste Conferentie heeft geen plaats gehad, en ik gelove
niet, dat men naderhand iets verder8
CALLEMBERG
vernomen
heeft.
Dit is al ‘t geen aan de Heer VAN

van de Gr. V.
DER BORCH

van

hem in generale Termen

deze zaak bewust is, zijnde hij daarin in geene op-

zeljde: dat ‘t te wenschen was, dat de zaakeu op een
goeden voet konden bijgelegt worden, en de Stadhouder daartoe zeer inclineerde, waarop de Rhljngraaf geantwoord heeft : dat zulx zeekerlljk zeer te
wenschen was: maar dat het hem toescheen . dat de
Propositicn dáartoe door Zijne Hoogheljd hoesten
geschieden also deselve de laatste Conferentien had
afgebroken en dus dezelve ‘t eerst wederom moest op-

sigten hoegenaamd gemeleerd geweest, so als BUIX
genoegzsam aan alle die geene bekend is, die in deeze

voorschr. Graaf, dewelke

zijn zaak geemploljeerd geworden.
(*) ARNOLD, Generaal.
kanep gediend, doch was

loopen.

Hij had eerst de Amerin,aar de Engelschen over@

-

VlUC)EN.
288. - Tweede uitgave van het Historisch
verhael van P ghens sich toeghedraghen heeft
binnen Dordrecht 1618 en 1619. Gedrukt
1623. f”.

Van ditze de geschrift vermeldt LEYDEKeene 2 I0 uitgave van 1648 (Vgl. VAX

KEB

Biogr. Woordenboek derNederianden, dl. IV. bl. 452). Wie kan rnu hiervan
HABDEBWIJK,

den volledigen titel opgeven? Verscheen het
ook in fo. en afzonderlijk 1
H. C. R.
280 .- Uitgave van Pop&’ Engepoorte.

Rehalve de uitgaven van 1616 (Gouda, J.
TOUBWAY)~~ 1630 (Rotterdam, XBASTIAENSZ)
van POPPIUS' Enge poorte ofte predicatiën, is
mij nog eene andere uitgave in 4O. bekend,
beslaande 530 bladzijden zonder het register.
De inhoud is gelijk aan de uitgave van 1630;
doch in plaats van het Tractaet over de erghernissen, wordt hier eene predicatie gevonden
over Ephez. V: 15, 16. Ik mis het titelblad
van die uitgave. Wie kan ‘t mij geheel afschrijven? Daaruit zal mij van zelfblijken
van waar en wanneer die uitgave is.
H.C. R.
29B.-Geschr~~~R.~~~glovan1648.
CATTENBURGH (Bibl. rem. p. 56) vermeldt als
laatste geschrift van DWISGLO : Predikatie en

DE PEYSTER diende onder massi op de
Citadel van Antwerpen. In Franche Comtd
oevond zich in den aanvang dezer eeuw ook
sen Graaf DE PEYSTEB. Allen behoorden tot
lezelfde familie.
C. No. 3.

tein

300.- Fontein van Heron. Kan men mij
opgave doen van de hoogte en breedte van
.eder buisje eu bakje in ‘t bijzonder van eene
‘ontein van HERON, die slechts 3i[e Nederl.
palmen ofdaaromtrent hoog mag zijn. Ik heb
Sr twee laten vervaardigen. De eerste was 2
Nederl.palmen,
en sprong slechts een oogenalik, en de andere van 3l/z Nederl. palmen,
lok maar één minuut, terwijl het toch immer
moet blijven springen, daar het water van
joven telkens we& bakken en buizen gegenoegzaam voorziet. Zie b. v. P. VAN DEN
~URGH, Natuurkunde, bl. 180.
DEMACCABEëE.

3 0 1 . - C. Stephani Praedium Rusticum en
TusserHundredPoints
of GoodHusbandry.Het
xrdste werk na de middeleeuwen geschreven over de wetenschap van den landbouw,
dat in druk bestaat, is vermoedelijk c. STEPRANI Praedium rusticum, in quo cujusvis soli

vel culti vel inculti plantarum vocabula ac descriptiones earumque conserendarumatque excoleadarum instrumenta suo ordine describantur.

Lutet. 1545,8O. De schrijver was een Nederlander. Zijn werk is vertaald in het Nederlandsch (“) , Fransch , Italiaanach, Hoogduitsch en Engelsch. Laatstgenoemde ver1649, in 4O. Wie geeft mij den titel juister en taling verscheen te Londen 1606. De eerste
beter op, en wijst mij aan waar ik het stuk uitgave van TUSSERS werk is van 1557, de
zou kunnen viuden? Onder de pamfletten der tweede verbeterde en vermeerderde onder
Remonst. Bibl. te Amsterdam zocht ik het te den titel van Fìve hundredpoints of good husbandry van 1587. TIJSSER had aan de school
vergeefs.
H. C. R.
van Eten, en in Trinity-hall te Cambridge eene
292. - Geslacht de Peyster. Kan iemand geleerde opvoeding genoten. Hij verstond
eene genealogie van het aanzienlijk geslacht dusLatijn en kon van het werk van STEVENS
gebruikmaken. In hoeverre heeft hi daar
DE PEYSTER aanwijzen, dat zich ook DE PESTER
schreef? Wij vragen dit ten behoeve van gebruik van gemaakt?
V. D. S.
den nog steeds zeer aan het oude vaderland
302. - Regulateur. Men heeft een uurgehechten Generaal DE PEYSTER, wonende te
New-York in de Vereenigde Staten. De oude werk regulateur genoemd; waaraan is het
toe te schrijven, dat dit het naast bij den
man bezit de grootste bibliotheek van nederlandsche werken in Amerika. Zijn familie- middelbaren tijd blgft?
P.
wapen is hem ontvreemd en hij is nog steeds
203.-BrievenvanCornelisPieters,z.Hooft.
zoekende naar afdrukken, maar hij vreest
dat ze alle vernietigd zijn. Hij geeft ons op, Zijn er brieven van hem, den vader des
dat in 1705 een Schepen te Rotterdam, met beroemden historieschrijvers, in druk of in
handschrift voorhanden?
name DE PEYSTER, huwde met Mejufvrouw
4r.
RAXHELNAN.
Men vindt eenen Graaf DE
3 0 4 . - Bezoldiging van staatspersonen ia
PEYSTEB, die DE PESTER
schreefentotdezelfde familie bqhoorde,
in Antwerpen in 1768, de KVIIde eeuw. Kan men mij ook opgeven
Graaf van Tamhout en Xene& Omstreeks hoe groot de bezoldiging in de XVHde eeuw
1800 was er eene Gravin DE PEYSTEB aan was voor alle lands-, provinciale, staats- en
het Hof te Weimar. Dertig jaren geleden was
een Kolonel DE PEYSTER Aide de Camp vau
(*) Ds lontwinnìnghe en hoeve wan i9ír. EAERLE OT~DKoning WILLIEM 1 en zekere Artillerie-KapiVENZ en&&. JEAN LIEBAULT. htw., PLAXlWN, 1682.
30
Dl. 1X.

meditatie by forme van 6id- en dank-sermoen
over den eeuluigduirende
vrede, gepubliceert op
den 5 Junii 1648, waar in, enz., te Amsterdam
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regterlijke betrekkingen, of mij bronnen aanwijzen waar ik hieromtrent een en andel
vinden kan ?
H.
303. - PassionaaZ, Doopsel, Ketterboek
Terwijl ik de volgende, zeker hoogst zeldzame, boeken onder de aandacht van belangstellenden breng, zijn misschien sommige
lezers in staat mij daaromtrent een en andel
mede te deelen.
Passionael-boecxken Tracterende van dal
lijden ons Heeren JESU CHRISTI met noch vee,
meer andere troostelike stucken, allen Ch,ristenen seer nootsakehjck te weten. Die Tafel vind3
int omkeeren des bladts.
Een titelprentje stelt de geeseling van JEZUS voor. Het boekje, in kl. 8O. gedrukt, beslaat 216 bladzijden. Waar en wanneer kan
het verschenen zijn ? Wie was de schrijver I
Dit is een seer schoon christe@cke onderwijsinghe van dë Doopsel, teghen die Wederdoopers, Papisten en alle valsche seckië, Ende hoc
men een oprechte wandelinghe, ende ChristelQck
leven sal leydë, alle mzschen seer profytelgck
in desen lesten tgden te lesë eiì waer te nenlen.
Ghedruckt by my HAGXJS VAN DEXMERBERQHE VAN OESTERHOUT.
Dit kl. B". boekske is 30 bladz. groot. Op
het titelblad is het laatste oordeel afgebeeld.
Op de laatste bladzide lees ik onderaan:
Is deze de schrijver,
r,EBASMlJSALBERuS."
dan hebben wij hier eene vertaling, en is de
vraag waar, wanneer en onder welken titel
het oorspronkelijke verscheen?
Van Ketteren. Of men die oock ver.....gen,
off hoe men met haer hand.... sal, der Doet.
MARTINI LUTHERI, ~~~~JOHANBRE~TIJ,
oock
andere veele der Olden, eñ by onsere tyden, GeZeerder meyninghe ende bericht. Een Boecxken
in deser sware tzjt gants notelick allen minschë,
sonderlinge den Voorstanders ende Overicheyden seer nuttelick, daer wt te leeren wat haer
Ampt sy, in een soo twyvelachtigen endeperyckulosen saecke. Het inholt van desen Boecxken
sult ghy achter int Register vinden. Galat. IV:
(29).
Waar en wanneer werd dit in kl. go. gedrukt geschrift uitgegeven? Het beslaat 316
hladz. De l>overzetter” heeft zijn naam verH. C. R.
zwegen.
306.-- Arminii Opera 1635. WINER geeft
in zijne Comparative Darstellung des Lehrbegrìfls der verschiedenen christlichen Kirchenparteien (Leipzig 1837), S. 24, als nieuwste
uitgave der gezamentlij ke werken van ARMINIUS, eene van 1635 te Frankfort op. Alle
40. uitgaven te Frankfort mij bekend, zijn
van 1631. Is dit eene. drukfout bij WIWER?
Of bestaat er werkelijk eene latere uitgave
van 1635?
H. C. R.

301 . - H. Pagius. In 1616 verscheen er
een pamflet van zekeren student in de godgeIeerdheid,n. PAGIUS, tegen den onrustigen
endweepziekenvrrc~a~
VAN DRIELENBURCH .
Het komt niet voor in de Bibliotheek van NederZ. Pam$etten,
doch iS op DRIELEXBURCR
vermeld in VAN HARDERWIJKS Biogr. Woordenboek, dl. IV. bl. 336. Wel is in de Bibl.
van Pamjetten, onder No. 1339, een ander
stuk van denzelfderrschrljver opgenomen. Is
er van dien PAGIUS ook nog Iets meer bekend ?
H. C. R.
308 . - Mr. Elbert Spiegel, OntvangerGeneraal der Admiraliteit van Amsterdam,
maakte het grafschrift en vers onder aan den
voet der grafstede van JOHAN VAN GALEN.
Waar kan ik z;jne levensgeschiedenis vinden,
of wie geeft mij die ?
T.
VAN

309. - Eggericx, die de tombe van JACOB
WASSEXAAR vervaardigde; wie was deze?
T.

310. - Artus de With vervaardigde de
tombevan ABRAHANVAZTDERHULST, meester beeldhouwer te AmsEerdam.
Wie meldt
mij iets meer van hem?
T.
311. - Graftomben. Achter de Medalide Historie van 131zOT vindt men de afbeelling van eenige tomben. Zou men mij nu
,ok kunnen melden wie de vervaardigers zijn
ler tomben van JACOB VAN HEE&ISKERK;
van LAMBERT NOP, te Rotterdam; van PIET
BEN, te Delft; van CORNELIS JANSZ, bìjgeoaamdhet Haantje; ~~~JOHAN VAN GALEN;
VBll

WITTECORXELISDEWITHeBVBR
VAXALXOXDE?

FILJPS

T.

312. - Verklaring van letters op een cachet.
3p een cachet vind ik afgebeeld een St. Anlrieskruis met een gewoon kruis daarover
leen, in dier voege, dat de acht verschillende
trmen zich vertoonen in den vorm van een
tchtpuntige ster. Op de drie bovenste staat
[ D C, op den middelarm D E H, op de onlerste drie D H D. Wie kan mij de beteekelis van die letters opgeven?
t313.-Spanjaarden gelden. In het vervolg
ran het Groot Charterboek van VAN MIERIS,
uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche
Genootschap van Kunsten en Wetenschapjen, komt op bl. 48 een brief voor van 26
ranuarij 1445 (1446), luidende aldus:
,jDe Secretaris VAN ZWIETEN verzoekt Preident en Raden beslag te leggen op een poorer van Naardeen, zich in ‘S Hage bevindende,
a dien in arrest te nemen, als een middel tot
rerhaal van zekere, door die van Naarden
Log verschuldigde Spanjaarden gelden.‘:
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gedrukt, stelt eene mansbuste voor, regte,
geharnast en eene groote pruik op het hoofd.
Rondom die voorstelling leest men: IaAx.
314.- Jo. van der Aa. Dezen vond ik EMANVEL. D. G. V. B. & P. S. D. c. P. R.
vermeldin A.GISLENHBURBEQUII
Omnia quae S.R.I.A.D.&E.L.L.
Ik meen, de beide figuren aan de buitenzije&.znt, L. B.~~.ELzEv., 1633,p.l8,maar
de te mogen houden voor die van de maagd
ik zocht hem te vergeefs in het Biogruphisch
Woordenboek der Nederlanden. Zou hij ook MARIA en het kindeke, ofschoon zi dan ook
onder de rubriek gerangschikt moeten wor- niet naar de wijze der Roomsche kerk zijn
den, waarvan in het voorberigt van laatst- voorgesteld.
Wie zou mij de beteekenis der laatste gegenoemd werk, bl. 2 gesproken wordt, of is
er meer van hem bekend, dan hetgeen BUS- heimzinnige letters kunnen en willen opgeven ?
BECQ t. a. p. zegt, dat hij, namelijk RIS Secretaris van FERDINAND 1, hem in 1554 te Wee318.- Storm van den lsten Augustus 1674.
nen bij dien Vorst introduceerde?
Bt.
Gaarne vernam ik eenige nadere bijzonderheden omtrent dezen verschrikkelijke storm,
316.- Simon van Beaumont en de Cid van die naar luid van den onderstaanden brief
Corneille.Wie kan mij eenig berigt geven om- (opgenomen in het Tgdschrift voor Geschiet,rent het bestaan eener vertaling van den denis enz. van Utrecht, dl. 1. bl. 372), voor
Utrecht en omstreken zulke vreeselijke geCid van CORWILLE, door SIxONVAxBFiAUvolgen had.
MOST, naar welke SCRIXTEMA(Zie Gesch. 02
Letterk. Mengelw., 111.3, bl. 99), en na hem
j,Mijnheer 1
J. TIDEMAN
(nitg. der Gedichten wan SIMON
Deze letteren zullen U met korte woorden
VAN BEAUMONT
, Inleiding, bl. 38), te vergeefs onderzoek gedaan hebben?
B t . melden de schrickelicke oordeelen Godts die
A
heden over onze Stndt Uytrecht gevallen zijn:
Want op Woensdag avont tusschen seven en
316, -De GsneeskundZge CorrespondentieSocieteit.Wat
is of was deze Societeit, die ook half achten is hier zo schrickelicken Temwerken heeft uitgegeven, zoo als blijkt uit peest geweest, dat in de tijt van een kleyn
(ik had het in rngn pen om te schrijven blij- half uur de gantsche Stadt als tot een puynkens) het Tedschrijt voor Geschiedenis enz; hoop geraakt is, zo dat de clesolaatheyt desvan Utrecht, dl. 1. St. 11. bl. 329. Een Navor- selven met geen penne is te beschrijven, gelijk UE. uyt het volgende eenigermaten zult
schers-gezelschap voor het vak?
J.H. VANLENNEP.
kunnen oordeelen ; want
Den Dom-kerk , van de Toren tot aan het
31r.- Glazen drinkkan met zilveren klep Choor is gantsch tot een puynhoop geworden,
en wapen. Onlangs werd mij vertoood eene zulks dat de pilaren niet hoger als 6 a 7 voet
glazen drinkkan met zilveren klep, waarop van de gront zijn blijven staan.
De Toren van de Jacobus Kerk, met het
aan de binnen- en buitenzijde, in het midden,
cirkelvormige afbeeldingen gezien werden, klockespel, is tot aan de Wijzer afgebroken,
die juist aan de beide zijden tegenover elkan- en door het dak in de Kerk ter nedergestort.
Van de Buur-kerkis een groot gedeelte van
der waren geplaatst, en ook wat haren vorm
betrof, mij het vermoeden gaven, dat de bei- het dak, en beyde de zijd-muren van bovede afbeeldingen stempelslagen waren van de nen in de Kerk nedergestort.
Beyde de Torens van de Peters Kerk zijn
eene of andere medaille.
De afbeelding aan de buitenzijde stelt voor om verre geslagen, als mede de eene Toren
aene zittende vrouw, gekleed en omhangen van de A!%icolaes Kerk, en het Torentje van de
met een’ opwaaijenden mantel; op haar lang Angniete Kerk.
De Toren en de grootste helft van Duytsen
golvend hoofdhaar draagt zij eene gesloten
keizerskroon, omgeven met lichtstralen, en huys Kerk is ingevallen.
Alle de Molens,opde
Staats vesten,,gantsch
in de regterhand draagt zij eenen schepter.
Ophare linkerknie draagt zij een naakt kind, om verre op twee na.
De Bropwery van de Boog is gantsch indat met de regterhand een’ wereldbol vasthoudt, en den regterarm hemelwaarts heft. gestort.
Het huys van de Heer VAN DE HAAR is de
Het hoofd des kinds is insgelijks met een’
stralenkrans omgeven. Tegen hare linkerdij Gevel nedergestort, en vele andere Gevels en
rust het wapen van Begeren, behangen met Lijd-muren zun deerlik geschonden en bede keten van het gulden vlies, en het om- schadigt.
In de Zant-straat, en elders, diversche
schrift luidt :
Huysjens om verre.
1694. Clgpevs omnibvs in te sperantibvs.
De groote Kaatsbaan in de Zuyle-struut
De andere zijde, binnep in het deksel af30*
Men vraagt wat hier onder Spanjaarden
. .R.E.
gelden verstaan wordt ?
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NAARS Bes&. v. Amst.,
dat niet in mpne
(wel vier duysent guldens weert geschat) is
kast staat.
gantsch om verre geworpen.
De Palmagie-baan is omtrent een derde
J. C. K.
van haar boomen berooft. Van gelijken zijn
de meeste boomen op het Jans Kerk-hof, aan
220 . - J. Cools. Bij DE WIXD, Bibliotheek
de Geerten Kerk, langs de Vesten, op de Bree- der Nederlandsche
Geschiedschr+ers , 1. bl.
straat, op ‘t Vree-burg , by de Peters-Kerk , 593 en bij VAX DER AA, Biographisch Wooren elders, uyt de gront gerukt, gescheurt, en denboek der Nederlanden, 111. bl. 686 wordt
stuckent gebroken.
opgegeven het volgende werk: , Tenaplum PaDe Torens van Houten, Bunnick, Jutfaas cis, Legatis ducentis, omni Europd, qua dulen Ysselsteyn, die over de Vesten gezien wier- cedine, qud necessitatepublicae quietis tam Moden, zijn wech.
nastertum, quam Osnabrugam exitis, etc. et alia
Een Herberg buyten de Witte-Vrouweopernprosn et poetica,
Munster 1648,4O. BePoort, waar vele lieden in gescholen waren, hoort tot deze laatste ook het volgende voor
is ingevallen, zulks dat daar vele doodt ge- mij liggende werkje, Fuma bonum, sive tuba
bleven zijn. Van gelijcken zijn diversche prodroma pacis Hispano-Batavae.
Ebuccinata
Menschen op de weg, en onder huysen en tocandide, in destinatopraefectoque Paci Univerrens doot gebleven, die als noch onmogelik sali Amphitheatro Monasterii, mox atque Subte particulariseren zijn: Want men zeyt dat scr$tionem Articulorum Pacis, sub serum aleen gantsche wagen vol volk is opgenomen tamque vesperam diei trigesimi Mensis Januaen wech gevoert, zonder dat iemant weet rii, 1648, inter Illustrissimo-Excelntissimos
waar die gebleven is, welcker twee paarden Hispaniarum ac Ordinum Generalium Foedemet toom en gareel alleenig hier zijn binnen rati Belgii
Legato-Plenipotentiarìos solenniter
gekomen. Ook is van 4 bekende Wandelaars
feliciterque utrinque fieri contingit. Anima et
op den weg eene van hun wech gevoert, en Auctore praepropero JOHANNE coo~s. J. C.
als noch niet wederom gevonden. Dusdanige Hornâ-Bntavo , negotiorum Pacis, quadrienvoorvallen zijn ‘er vele geschiet, die wondernali consequenter, Publicae Pa& Amore, prilik en schrickelik zijn.
uato suo Aere, inspectore. Anno 1648. MonasEen Turf-schip, in d’0ude Gracht leggen- !erii Westphaliae,Typis
BERNARDI RAEBFELDI,
de, is in de gront geslagen, en vele andere i n 4O. ? Het geheel is 28 bladzijden groot.
Schepen zijn aan masten, roers, verdek &c.
c. P. L.
beschadigt.
Voorts alle de Kercken, Torens en Huy321 . - Middel tegen ej’zerroest. In J. F.
zen door de gantsche Stadt zijn zo deerlik
van Leyen, Pannen en Tegels ontbloot, dat MARTINETY Katechismus der Natuur, dl. 1. bl.
alle de Straten als een enckele puynhoop leg- 213, vondik:
,, Vr. Hadden we maar de kunst om het roesgen. ‘k hope dat andere Steden van dit
\ schriklick Tempeest zullen bevrijt zijn, hoe- !en van het ijzer te beletten!
8. Ze is er geweest ,‘doch ze is verloren !
wel de Post van Aernhena, hier door reyzenDe leuningen der Damsluis te Edam, zijn,
de, zeyt niet meer als een Kerk- toorntje onal voor lang door eenen vaclerlandschen kunder wegen over endt gezien te hebben, &c.
In ‘t kort, onze schade is zo groot, dat onstenaar, van yzer gemaakt, die ze tot heden
mogelik te remedieren zal zijn. Gelieft niet toe tegen het roesten heeft weten te beveilina te laten en my cito mede te adviseren of gen. Men zoeke op nieuw naar eene kunst,
dit onweer ook in UE. Staat is voorgevallen, die de ondervinding getoond heeft gevonden
te kunnen worden.”
Waar mede, &c.,’
Nu wenschte ik te weten: l”. Wie de kunSpreken andere tijdgenooten ook van destenaar was wiens kunst verloren geraakt is?
’ zeu storm, uit deze plaats of van elders ?
2O. Of die kunst thans nog niet weêrgevonJ.H. VANLENNEP.
den is? Zoo ja, wie ze dan gevonden heeft?
En eindelijk, waar. aangaande die nieuwe
8 1 9 . - W. Writs. Bijzonder aangenaam vinding iets te lezen is?
zou het mij zijn, eenige levensberigten te
Nog meen ik hierbij te mogen voegen, ermogen ontvangen van ,)WILLEM ~I~ITs, stig- gens gelezen te hebben: ,,gegalvaniseerd ijzer
ter der Maatschappie van Verdiensten, ten roest niet.” Ik wenschte nu wel te weten of
spreuke voerende Felix Meritis te Amster- door de uitvinding van het galvanismus aan
dam.” 266 staat er onder zijn portret, waarhet verlangen naar de kunst, om ijzer voor
van welligt de namen van schilder en gra- roesten te bewaren, zóó voldaan is als we
veur zijn afgesneden; ‘t is trouwens geene vooronderstellen, dat door MARTINET bedoeld
fraaije gravure. Ll F. IULLERS Portret- is, of niet.
ten-Catalogus wordt hij niet vermeld, maar
H. v. K.
waarschijnlijk in het Vervolg op WAGE-
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822. - Anakreontìsehe vragen. Ode 9.

Ongetwijfeld behoort deze Ode tot de schoonste van de
geheele Anakreontische verzameling; ook heeft zij, naarmate van hare uitgebreidheid, minder van tijd of afschrijvers geleden dan andere : en toch komen er enkele plaatsen in voor, door de kritiek nog niet ten volle gezuiverd,
eu die wu wel anders zouden wenschen
te lezen.
Laat ons eens beproeven, of wij zelven, hoe luttel dan
ook, iets vermogentoe
te brengen tot verbetering, waar het
noodig schijnt, van den tekst; of, zoo wij daarin niet slagen, dan toch de geleerden opmerkzaam kunnen maken
op eenigegebreken,
die dit heerlijk kunstgewrocht ontsieren ; ten einde een gelukkiger hand die welligt verhelpe
en wegneme.
In de eerste plaats dan vestigen wJ de aandacht op den
Bden versregel, in de uitgave van BBUNCH
aldus luidende:
dc d, Ti GO1 péXs1 8é;
en die op verschillendewijzenwordt
opgevat en veranderd.
Er zijn toch geleerden geweest, die’de aangehaalde woorden voor het begin hebben gehouden van het antwoord:
maar dan komt het cenigzins vreemd voor, dat het duifje,
ná zulk eene min of meer bitse en snibbige wedervraag of
interpellatie, al aanstonds zooveel gaat vertellen en, als
ware ‘t , al zijne bijzondere levensomstandigheden onverholen asn eenen onbekende opbiecht; dit is onwaarschijnlijk, laf, onnoozel,
kinderachtig. - Wat ons betreft, wij
houden den aangehaalden
regel voor noodzakelijk tot sloiting der aanvankel~kevraag,
en alzins gepast, om die behoorlijk af te ronden: den tekst)evenwel
achten wij bedorven, en iu weerwil der velerhande conjecturen, die
men heeft voorgeslagen, nog niet volkomen gereinigd.
Wat toch beduidt dat vis d, en waartoe dient het? Het
geheels niterhjk immers van het diertje toonde genoegzaam, dat men een’ brievenbode
vóór zich had, zoo als ten
overvloede bl$rtuitvss. lb-16.Stonderriuog
6, uwien
behoort gij ? wie is uw meester P” we zouden er vrede meê
hebben ; maar zoo als er nu wordt gelezen, is dit gedeelte
der vragen althans geheel overttig.
Wat de tweede vraag betreft, ri UOL $1~ 6~; deze
woorden geven wel een’ verstaanbaren zin; doch dat achteraan hinkende
& wil ons maar niet bevallen.
En daar wij, als boven gezegd,het
vers nu eenmaal voor
bedorven houden, en ons met de dusverre door de geleerden voorgestelde gissingen niet gaaf kunnen vcreenigen
;
ZOO zij het ons vergund, er eene voor te dragen, die, mogt
zij ook niet voldoen, in allen gevalle een’ goeden en passenden zin oplevert; zij is deze :
rí QOL &ov pihpa ;
“hoe hebt gij zoo’n drukte ? wat is er toch aan de hand 3”
tii

d’cmómv

‘Avaxpiovra

mspoiaroumotQL

&&s voor ecnigen tijd (zie A’av. VII. bl. 331.) hebben wg onzen twijfel medegedeeld aan de echtheid der on&werpe&ke verzen, en alstoen ten vlotte de vraag voor.
g&Jd, of wij in de conjectuur van Prof. PEEBLKANP
zouden kunnen be.
wai &smìw xoipnva - gevoegelijk
rusten, of wel naar eene betere behoorden uit te zien ?
Hierop
tot dusverre geen genoegzaam bevredigend antw oord ontvangen zijnde, zoo hebben wij de plaats nog
ds overwogen, en zijn we tot de overtuiging gekomen,
dat hier stellig iets hapert; als kunnende wtj noch in dc
~dschrifteljke
lezing, noch in eene der voorgedragen
~je&artm ) ja, ‘t zij met eerbied gezegd 1 niet eens in df
gissing van den grooten STEPBANUS
- xaì &Eonórm
ep&?1 -berusten, ofschoon die zelfs invele der volgend
editiën is opgenomen.
- En waarom niet? zal men wel

ligp~en:-

.
m den voor ons gehoor ten minste misselijken
el
alles behalve Bnakreontisch
luidenden
oc-klank, @oió
nwpoïac.

Ze. Dewijl dat Epoiar
geen den minsten nadruk, geene
heeft. Er kon toch niet mcl van andere vleugels
9 prake zijn, dan van die der duive.
30. Uithoofde er tot nog toe met geen woord gerept
ierd van des dichters zang of citerspel; iets dat men toch
lier, ná al het voorgaande en tot completering van ‘t relas, billijk verwachten zou en haast uit het 34ste ven
pmaken .
De gcëcrdephiloloogschijnt dan ook zelf deze zijne verctcring voor niet hooger dan eene gissing te hebben aan:czien; daar hg later nog ecne
czien;
eene tweede conjectuur heeft
oorgesteld, te
oorgesteld,
te weten:
b leteekenis

an, ook deze aan te nemen, schijnt aan zwarigheid ond erhevig;
naardien het gehcele stukje, als ware ‘t , een
11 )fdieht op ANAKREON
zijnde, het gevolgelijk wat ongeast koude schijnen, zoo het duifje den goeden meester
I: icr als beschonken of als een’ dronkaarddeed voorko1) le*.
En hiermede beleefdelijk
en dankbaar van dien gcleera e afscheid nemende, en de velerlei leringen van andere
l iiteratorcn onvermeld latende, - daar m& die, des verk,iezendc, in de uitgave van FISCHER kan naslaan, P iillen wij kortelijk vermelden, dat het ons wel eens ia
alsof de kwestieuze regels volgenderwijze
v ,oorgekomcn,
z ouden kunnen verbeterd worden, n. 1.
xaì dhróruiv +ma
f
xxì &anórriv yépovra
‘f eindelijk
xaì dloï&rw , xporoUoc(
TìT&pöcal, hans echter wil ons gcene dezer drie conjecturen meer
)evalIcn; wij nemen ze dus gaarne terug, en deelen den
ezer daarvoor liever een’ lateren inval van ons mede, die
vij hopen dat toch niet als uit de lucht gegrepen zal beichouwd worden; hij is deze:
Er zijn in ANAKREON , natuurlijk om den geringen omrang van het bockske minder, maar dan toch, even als bg
le overige dichters der oudheid, doidelijke
sporen v o o r landen, dat de tekst hier en daar, om welke reden dan
lok, inlasschingen
, bij- en tusschenvoegselcn of uitbreize$eeft ondergaan. Is dit nu zoo, en wie zal het betw+
- dan kunnen er ook even goed nu en dan woorlen zijn weggevallen, uitlatingen hebben plaats gevonden
m xoodoende in het oorspronkelijk lacunen zijn ontstaan,
iie den tekst hebben gealtereerd en deerlijk verbasterd.
Welnu, zulk eene plaats meenen we hier voor ons tc
hebben ; en zoo verbeelden wij ons, dat in een vroeger
handschrift ligt mogeIjk
kan gestaan hebben

xaì dEal&lv, - cìuaxpouovra.

De afschrijver
zich hieruit niet wetende te helpen, cm
de gaping in den tekst, welstaanshalve wenschende weg
te nemen, heeft van de twee regelc er één gemaakt, maar
het oivaxpououza
tevens veranderd in ‘AvrzpÉoura
, of
wel het daarvoor, bij het weinige letterverschil, aangezien;
zonder te bedenken, dat hij dusdoende tegen het metrum
zondigde cn volkomen tautologie schreef.
Laat ons rm, dit eens toegestemd zijnde, zien, of wij
het tusschen belde nitgevallcne
ook op eene voegelijke wijze kunnen aanvullen, op de navolgende wijze:
%ai &oaársv , ácYù Cl
pLEXoq ávaxpoúov~a ,
rmpötoc uVcsxcá&J.
Zeker veroorzaakt een cn ander een’ goeden en passenden zin en geeft het ingelaschto, of iets dergelijks, er een
vrij natuurlijk complement aan: ook zal men bezwaarlijk
kmmen voorwenden, dat de rede van het duifje er door
afdwaalt ofiets
gezocht8
er aan wordt toegevoegd. - ha
toch wat ruim uit ANAKBEONS beker te hebben gelept cn
daardoor in ecne opgewonden
stemming te zijn geraakt
gaat het lieve vogeltje aan ‘t spelen; het doet allerlA

.
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sprongen en tuimelingen ter vervrolijking mede van zijnen
heer, en houdt daarmede aan, tot dat de dichter zijne lier
in handen neemt en een verrukkelijk schoon lied aanheft.
Nu houdt het met zgnegambades op; zet zich luisterend
op zone schouders neder en spreidt, ter verkoeling en verfrissching, de vleugeltjes om zijnen schedel uit.
Wanneer wij nu de gedachtenreeks wél overwegen, en
den loop van het verhaal op deze wijze opvatten, dan
gaat alles eenen gansch natuurlijken gang, de eene inval
ontwikkelt en spint zich als uit den anderen voort, er komt
eene zekere ronding in het tafereel, en, wat er van ANAxmt.0~ wordt gewaagd, stamt met zijnen gewonen aard
en bekende levenswijze niet alleen volkomen overeen, maar
ook wordt ten slotte aan zijne dichterlijke en muziekale
talenten eene eenvoudige en naïeve, eene billijke en hartelijke hulde door het aanminnige diertje
.-gcbragt.
- - Sed
haëc hactenus.
We voegen bij al het bovenstaande nog dit: dat het ons
beter voorkomt, in den 33sten regel ciu& dan &4) te
lezen: en wel. omdat wii niet inzien, waartoe het laatste
noodzakelijk zb, maar het zeer wel als een soort van pracrogatief voor en met het duifje kunnen aanzien, dat het
op-des dichters lier mogt gaan slapen.
Eindelijk hindert ook ous het &rsÀ,% in het 35ste vers,
en zouden wu wel haast geneigd wezen, om te denken,
dat er vroeger &X$Ê heeft gestaan - pak je weg ! of,
met andere woorden: hoû me niet langer op I tinarloel!!tgeen door den afschrijver met het zachtere &L% werd
verwisseld; ofschoon de zin er eenigzins door heeft geleden, en de duif, zo0 doende, iets gelastte, waarover zij
eigenlijk niet had te beschikken: terwijl dat &+,às vrij
wel past bij het volgende min of meer plompe en onheosche
oiv4PoMrE.
Dan, het wordt hoog tijd, dat w4 dit ons reeds al te
uitvoerig geschrijf af breken en van het ge&ld des lezers
niet meër iergen:
En, álzoo doende, vcroorlovcn wij ons, hem tot afscheid beleefdeliik en bescheiden. de bekende woorden van
xi0EAT1n8
te herinneren:
Y

- si quid novisti rectius istìs,

Candidus

tiperG; si non, bis utere meeum.
Dr. J.TH.BÜSEB.

333. -Porselein. Wie der Heeren medewerkers van dit tijdschrift weet iets of veel
van Chineesch en Japansch porselein, en
gevoelt lust om mij op de volgende punten
geheel of gedeeltelijk te antwoorden?
1. Is blaauw porselein van Chineschen en
rood van Japansehen
oorsprong ofomgekeerd,
of wel, hebben beide die landen de twee soorten geproduceerd ?
2. Vonden onze O.I. Compagnieschepen,
toen die voor ‘teerst C’hina en Japan abordeerden, het porselein aldaar als gewoon
handelsartikel van dagelijksch fabrikaat? en
200 ja:
3. Welke waren dan de provinciën en steden, waar zich de voornaamste fabrieken van
die weergalooze nijverheidsvrucht bevonden ?
4. Van welke eeuw dagteekent het Chinesche en Japansche porseleinfabrikaat?
5. Wanneer en om welke oorzaken heeft
de uitvoer naar Hollnnd opgehouden?
6. In welk tijdvak onzer hnndelsgeschiedenis was de toevoer het nrootste: wie voerde het in, decompagnie ofparti&eren?Uit
welke havens kwam het?

7. Hoe en wanneer is zoo wel in Japan
als in China de oude grondstof niet alleen,
maar ook de kunst om die te bewerken, verloren gegaan? dermate verloren, dat wat men
tegenwoordig onder de benaming van O.I.
porselein invoert, noch in stof, noch in vorm,
noch in bewerking of verscheidenheid, de
minste overeenkomst heeft met het vroegere
fabrikaat.
8. Bestaan er werken (onverschillig in welke taal), die den porseleinhandel opzettelijk
behandelen?Welke
zijn die werken ?Wie zijn
de schrijvers? Immers onze oude Hollandsche reizigers, die trouwens zelden door details uitmunten, zeggen er 200 goed als niets
van ; ook de Fransche en Portugesche Jesuïten, anders zoo uitvoerig, geven er weinig
over.
Indien ik niet vreesde de beperkte ruimte
van den flavorscher voor een (betrekkelijk)
zoo futiel onderwerp te misbruiken, zoude ik
gaarne het getal mijner vragen verdubbelen,
omdat, geloof ik, het door mij besprokene
handels- en ruilartikel wol eenegezette, ja
zelfs wetenschappelijke of geschiedkundige
behandeling verdiende; immers de zoo veel
eeuwen volgehouden aanmaak van voorwerpen tot pronk of huiselijk gebruik in eene
zoo tallooze verscheidenheid als die ons de
Chinezen en Japanners hebben aangeboden
en nu niet meer aanbieden, dicteert onder die
volken groot verval van nijverheid en ternggang in weelde en beschaving, waarvan ik
de oorzaak gaarne weten wilde, ook met bohulp van informatiën over het yjpieterselie,”
IJde zes merken” en de jjlange lijzen.”
MARS.

334. - Koetsen te Amsterdam. Er is wel
eens verhaald, dat het rijden met koetsen
door de straten van Amsterdam verboden
was om de gesteldheid van den grond, waarop de stad gebouwd is. Het verbod schijnt
werkelijk bestaan te hebben, naar hetgeen
wij lezen in het Journal des voyages de M. DE
YOXCOBYS, Lyon 1665. In Augustus 1663
verhaalt hij, t. 11. p. 176, que M. BLOT alla
demander au Bourgue-Maistre la permìssion
d’aZler en carosse. En p. 179 beschrijft hij de
gewone sleepkoetsjes, les carosses estant deffendus. Wat is van elders omtrent dien maatregel van policie bekend? Was het ook om
aan de weelde geen voedsel te geven ?
325. - Alethophilus Eleutherius en .Eleutherius N. Batavus. Wie waren de schrijvers
die zich achter deze pseudonymen hebben
verborgen? Van eerstgenoemde ken ik: Onderzoek van gevoelen van den heere professor
VAN DER MARK, benevens der tegenwerpingen
tegens hetzelve ingebracht nopens de vragen:
L’. Of het met de regelen van eene gezonde Staat-

kunde overeenkomstig zij, het Bomeinsch Recht
in ons Vaderland tot een Behulprecht (jus subsidiarium) aan te nemen. Dan, of het met die
regelen beter overeenkome, de Natuurlijke
Billijkheit te volgen? 11. Welk een nut en gezag
het Romeinsch Recht hebbe in het beslissen van
Pleitzaken, in de Provincie van Groningen en
Ommelanden9 Te Groningen, bij LUBBARTUS

1767,in s”.
Van laatstgenoemde ligt voor mij: Kort

HUISIXGH,

Vertoog van den Ouden stand der Regts-pleegingen. Als meede der Oude Gebruiken ende
Wetten in Holland ende West-Vriesland: Mitsgaders: De Veranderingen daar omtrent ten
tijden der Graven voor-gevallen. Tot Amsterdam, bij JAN RIEUWERTS, de Jonge, 1632, in

4O.

Hiervan kwam in 1741, bij GIJSBERT
te Leiden, in 8O., een nieuwe druk
uit, met deze aanduiding op den titel: Deeze
Nieuwen Druk is met een Bladwijzer vermeerLANGERAK,

-ll.

dert.

:ortom , ‘t is broddelwerk. Achter elke le;ende zijn eenige, soms vrij breedvoerige
,anteekeningen
gevoegd. Deze zijn van beer allooi en dragen blijken va.n groote beleeenheid. De bronnen worden overal in marline opgegeven. Het werk wordt besloten
net een Historisch lied van dat schrickelick
Sus-cruyd-verraed, enz. Op de rvyse van
~uillelmus van Nassauwen: ofte den 130
Psalm, Wt der diepten, etc.
Het leven van EM~AXIJELVANMETEREN,
geplaatst
voor diens Nederlantsche Historien,
s van RUYTIXCKS hand. Vader CATS berenrde ‘s mans verscheiden in een Klaeqhredicht, te vinden in den Zeeuwschen Nachtefaal, dl. 111. bl. 12, en in de Dootkiste voor
Ee levendige, uitgave van FEITH, dl. XVII.
)l. 78. Men zie voorts over RuyTIxCK: ADR.

GRAVESANDE, Tweehonderdjarige gedachtelis van de eerste synode. . . . gehouden te We-

s

rel. Middelburg, 1769, bl. 113, sant. (a).
Bt.

TOELICHTINGEN
OP

EN

VROEGERE

TEREGTWIJZINGEN
ANTWOORDEN.

Vertalingen der v.Leqenda Aurea” (1. bl. 90;
vgl. 11. bl, 63,254 en 318). van het t. 1. a. p.
door V. D. N. vermelde zeldzame werk van
SYMON RUYTINCE een exemplaar bezittende,
geloof ik, dat de mededeeling van eenige nadere bijzonderheden niet overbodig kan geacht worden. Wat den titel betreft, LE LONG
heeft dien onvolledig opgegeven en er voor
den lezer de beschrUvende
woorden: in rijm
enprosa, bijgevoegd. Zijne opgave doet bijna
denken aan eene kerke@‘k goedgekeurde vertaling, terwijl het mij integendeel niet verwonderen zou, als het boek in een’ of anderen Index librorum prohibitorum te pronk
stond. ‘t Is een vinnige kritiek der Legenda
Aurea, geheel in den geest van IIIAGYRUS'
Almanachsheiligen. De volledige titel luidt:
Gulden Legenden van de Roomsche Kercke;
mitsgaders hare Heylighdommen ende Aflaten,
aenden toetsteen der Waerheyt beproeft. Door
SYMEON RUYTLYCK, Dienadr des H. Euangeliums (als motto: Gal. III: VS. 1). Tot Londen,

SNODRAM, 1612. RUYTINCK volgt
in zijne vertaling het oorspronkelijke niet
altijd geregeld op den voet; hij geeft, waar
het hem noodig schijnt, slechts een uittrekseI, waaromtrent hij in de voorrede zegt:
SWY scheydender zomtyds cort af, voirnemelic alsser niet bysonders op en valt te seggen: ofte alst yet is, dat te vooren verhaelt
was.” Wat den vertaler bewogen hebbe, om
deze Legenden in een poëtisch kleed te steken, is mij niet regt duidelijk. Immers hij
mogt zich niet beroemen, dat de Muzen hem
bijzonder genegen waren. Schier in elken
regel zondigt hij tegen stgl, rqm en maat, &~THOL&AS

Dichters der Evangelische Gezangen (1. bl.
?82; vgl. 11. bl. 51, 70, 71,107,136,195,
196; Bijbl. 1853, bl. xxiv, Ixx, xciv; 1854,
11. cxv ; 1855, bl. ciii, civ). In het Maandjoekje der stad Goes, en eilanden Zuid- en
Noord-Beveland, VdenJaarg. 1830, Goes, bij
J. KLEEUWEYS , vindt men, op bl. 7, eene uit
mderscheidene afschriften en veeljarige aan:eekeningen vervaardigde, zeker niet alzoo
lekende lijst van de makers der Evangeli3che Gezangen, sedert 1807 in gebruik bij de
Hervormde Kerk in Nederland. Ik zal mij
vergenoegen met de afwijkingen telaten vol;en van de in den flavorscher , dl. II. bl. 51,
m B$bl. 1854, bl. cxv, te vinden lijsten.
3. VANDEXBERG en RUTGERS.
8. BILDERDIJK (Fr. Cant. 65).
ll.VANDENBERG.

17. RUTGERS,B&aT OL.VANSALIS.
22. VANDEHASTEELE.
a5.H. FEITH.
34. VANDEN nEnG,naar GRAMER.

62. Oorspronkelijk van LODENSTEIN,
hier de vertaling van RUTGERS,
volgens het Cleefsche Gezangboek.
69.VANDEKASTEELE.

72. A.RUTGERS en SCRARP.
73. VANDENBERG, naarGxLLEBT.
75. VANDENBERG,BLdarSCHLEGEL.
82. FEITH, het slot naar GELLERT.
go.VANDENBERG.
94-97.A. RUTGERS.
98.J.SCHARP.
lOl.v~N DENBERC, naar KLOPSTOCK.
105. VANDENBERG,DaayHERMES.
106. VAXDENBERG, naarKLOm3~0c~.
115. VANDE KASTEELE, naar GELLEBT.
125. SCHARP, naar VOLLENHOVEN.
135. HINLOPEN,IlaayGELLERT.
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168.YAN DE KASTEELE,Bit een lied val 1
VANALPHENenVANDERROEST.
147. W.VANDEVELDE.
156.~~~ DENBERG,II&R~GELLERT.
161.VAN
DEKASTEELE.
163. VANDENBERGBBSCHARP.
164. VANDENBERG,~&B~STURM.
165. BILDERDIJK, naar IUNTER.
167.J.c. BOOT.
169. Naar SCHUTTE.
174,175. W. VANDEVELDE.
176. VANDEXBERG~IIRUTGERS.
180. Naar GELLERT,~O~~VAXDENBERG
2
BRUINING,RUTGERS.
183. Jufvr. P. MOENS.
187. FEITH,II~~~C.F.WEISSE.
189. RUTGERS, naar VANALPHEN.

Aan het slot volgt eene korte verd$i.& :
van het gebruik der Gezangen.
. .

De familie Bacx (II.bl. 60; vgl. III. bl. 56 9
BijbZ. 1853, bl. lix, cx, cxliv; 1854, bl. cxiv;
1X. bl. 72 en 168). De Heer VAN EMDE ir 3
mij v66r geweest; reeds had ik een herig t
voor den Navorscher gereed gemaakt, zoodrr1
ik den Messager des Sciences, 1859, Liv. 1. p
103/4, had gelezen, alwaar ook zijn protes t
is aangeteekend, echter zonder eenige meêr.
legging of opgave der aanleidende oorzaal ;
van de vroeger gedane vermelding en waar.
uit mijne mededeeling (Nuv. 1X. bl. 72) ge.
heel was ontleend. Het protest, nu in der 1
Navorscher opgenomen, is alzoo niet zoo zeeg n
tegen het door rng vermelde, maar tegen he, t
zeer onjuiste berigt van den Messager var 1
1858, le Livraison.
V. D. N.
Nederlandsche spot- en scheldnamen (111. bl .
6, Vr. 1X. vgl. bl. 372; Bijbl. 1854, blxxxvii ,
lxii, lxxxviii; 1855, bl. xxii; VI. bl. 109 >
206, 239, 311; VIL bl. 14, 74,140,171 7
295 ; VID. bl. 104,167 ; 1X. bl. 105.)
Hengelo, in Overijssel: wind.
Borne : Melvretters (meeleters), omdat vanL
ouds in deze plaats drie of vier molens zijnL
geweest. Bovendien zegt men tot spot: dal
het meel van Borne verstuift door den Hengeloschen wind.
Delden : Kwekweschudders.
Oldenzaal: Gruppendrieters.
D. te D.
Tusschen twee Stoelen in de Asch zitten (111.
bl. 62, Vr. 40 ; vgl. IV. bl. 28). Is dit niet:
PIhij is zoo verlegen, dat, ofschoon er naast
hem twee stoelen staan, hij echter daartusschen in de asch is gaan zitten?”
J.H.VANLENNEP.

Staatkunde van het kerkezakje (III. bl. 164,
Vr. XCV; vgl. IV. bl. 146; Bijbl. 1855, bl.
xxiv; VL bl. 271; VIL bl. 74,106,171; 1X.
bl. 136).

Dat onze giften z$n vermindert,
Omdat ons oogmerk is verhindert,
Dattijgtmenonstenonregtaan;De waare reden is tevinden,
In de orderomhij Prinsgezinden,
En bij geen Kees ter markt te gaan.W.A.v.A.

C. G. B.
Baron Sijberg (111. bl. 382, Vr. 365; vgl.
IV. bl. 299; Bijbl. 1855, bl. li). De volledige
titel van het door den Heer . . ELSEVIER (IV.
bl. 300) vermelde werkje, is: De gewaande
Baron en bedrìeglijke Goudmaker ontmaskert ;
of, het leven en de gepleegde bedriegerijen van
JOHAN
HENDRIK VAN SIJBURG,
openlijk ten
toongestelt,
en met Authentike Bewijzengesterkt,
door JOH. CBR. WOLFF. J. U. D. Medelid der
Keizerlijke Leopold - liárolilaische Academie
Naturae-Curiosorum.
Uit het Hoogduits vertaalt. Te Utrecht. Bij WILLEM KROOX, 1732.
Het geheel is, behalve de voorrede, 60 biadzijden groot.
JOHANHENRIKVAXSIJBORG~~~~~~~G~~~

April 1696 uit een aanzienlijk Maagdenburgsch geslacht geboren. Zijn vader, AELBRECHTFREDERIKVANSIJBORG,
J.U.D,was
eertijds Burgemeester dier stad. Zijne moederwasAzrxAnIAGDaLExADURFELDT.

Onze

studeerde te Halle, doch gedroeg
zich aldaar zoo slecht, dat hij anno 1714 in
perpetuum van die Akademiegerelegeerd werd.
Door voorspraak werd hij echter weder aangenomen, en huwde in 1715 met de oudste
dochter van den Heer REDEL, Raad der stad
Halle. Deze heeft hij echter spoedig verlaten,nadat hij twee kinderen bij haarverwekt had, en zwierf sedert dien tijd overal
rond, in gezelschap zijner maitresse MARIA
SIJBORG

CUNIGUNDA

RHEIN,

welke

11;

nueensvoor

eene freule VON FRIESBACH, dan weder voor
een prinsesdeed doorgaan. In de jaren 17291731 schijnt hij z$ne kunst, om de menschen
op te ligten, hier te lande in praktijk te hebben gebragt. Bovengemeld boekje handelt
alleen over zijne bedriegerijen in Duitschland.
Welk zijn uiteinde geweest is, weet ik niet.
c. P. IJ.
Afstammelingen, familie en wapen van AdriBergen (IV. bl. 295,Vr.CLII; vgl. V.
bl. 115. ZieookIII.bl. 162,Vr.LXXXVII;
vgl. met IV. bl. 141; B2jbZ. 1855, bl. v, cxxii).
Uit de resolutiën van Nolland [IV. bl. 141
1 medegedeeld) blijkt, dat aan ADRIAEN ADRI,aanvan

AENSZ. VAN BERGEN BR Zijne twee neven,
WILLEN JACOBSZ.
VAN BRRGEN~~ADRIAEN
IOOSTEN
VAN BERGEN, toegelegd werd een

1pensioen van 300 ponden voor den eerste,
3n van 150 ponden voor de twee laatsten elk.

i Dit komt ook zó6 voor op de Staten van Oori!ogvan 1595tot1599: ADRIAEXADRIAENSZ,

schipper, een jael*lgx pensioen van iij” p. En

vervolgens eene eenzame zitplaats in een’ tuin
van te maken. Eigenlijk zijn wij er ook 266
nog niet, want eenzaamheid is juist niet een
noodzakelijk attribuut van een weesje. Vergis ik mij niet, dan verstaat men onder een
weesje eene zitplaats in de open lucht, die
rondom en van boven met latwerk voorzien
van Breda, niet met 150, maar met 200 p. al- is, waarlangs boomen of planten in dier voeleen voor. In 1650,1658,1661-1665 had ge geleid en vastgebonden zijn, dat het loof
JOHAN
VAN
BERGEN
(zonder nadere bepaling: tot een soort van dak verstrekt en niet zeleen pensioen van 75 p.
den ook de zijwanden vormt. Het gebruik
Kan deze laatstgenoemde ook een zoon van heeft gewild, dat men de ouderwetsche halADRIAEN Of WILLE31
geWeeSt
z&l? InJuli
vecirkelsgewijs geplante en glad geschoren
1663 leefde een zoon te Breda, zoo als blijkt uit iepen- of Ibeukenhagen met dito halfkoepelde aanteekening in het zeldzaam voorkomen- dak bij voorkeur priëelen en de overgroeide
de en toch voor ons land niet onbelangrijke latwerken, die ik beschreef, doorgaans weesJournul des Voyages de jti. DE S~OXCO~YS,
ies noemt. ‘tLaatste is, meen ik, een provinLyon 1665, t.. 11. p. 126, die aldus luidt: Le cialismus, die in de oosterprovinciën van ons
30 iefus chez lefils de celuy que l’an 1590 in- land en in Gelderland t’huis hoort, van waar
troduisit 60 Hollandais sur un bateau de tourbe ’ :het woord, ten gevolge van het drukke verdans le ch&eau, qui couperent la gorge aux : keer der Hollanders in die streken, eerst laat
sentinelles et au corps de garde et firent entrer , naar Holland verhuisd is. Maar wat is nu in
les troupes pui prirent la ville. 11 s’appelle
Drenthe en OverZjssel (ook in Gelderland?)
VAN BERGUE
et a vn bateatb de tourbe dans ses wees of weze? Een compositum leert het ons.
armes. Het blijkt hieruit ook, dat het fami- Wezeboom heet daar de boom, waarmeê de
liewapen een turfschip werd.
boer het hooi op den wagen van boven neêri ,drukt en
zóó vastbindt. HALBERTSKA voegt
Werken van F. Ridderus (VL bl. 235, Vr. 1 er in zijn Overijsselsch Glossarium (Almanuk
368;vgl.VII. bl.45,173,335;VIII.bl.9;IX,
uoor Oudh. en Lett. 1836) bij: wezeboom voor
bl, 107). Onder de opgegeven werken van F. wedeboom, bindboom. Dat roede treffen wij in
RIDDERUS vind ik niet het volgende, in den 1 onze oude woordenboeken dikwijls aan. D e
Catalogus VAN VOORST voorkomende: FR. RID- Teuthonista heeft: weede, teene en verwijst
DERUS,
Aanmerkingen (Leerredenen) over ver- / naar ruedeken; de Vocabularius van 1424
scheidene texten der H. Schr$ture. Amst. , [uite;. HOFEWAN
VON
FALLERSLEBEN,
1845)
,,1.
1681.4O.
/ wede of bant ; KILIAEN schrijft er reeds veroufderd achter en verklaart het met vimen, virga,
Stalen pennen (VI. bl. 267, Vr. 427 ; vgl.
salix, het Hoogd. weyde en Eng. withie er meê
VII. bl. 57; VIII. bl. 297; 1X. bl. 8). De! vergelijkende, maar heeft wedeken, d. i. virvraag wordt door Notes and Queries (dl. VIL ! gula, vimen, als nog in gebruik. Van dit
p. 444) aldus beantwoord :
woord zegt de Vocab. Gemma, 1497: viburnum
,lHet spijt mij, dat ik op het oogenblik niet ; ,sst minuta virga qua vitis ligatur een wedein staat ben INDAGATOK met eene Queber Pen ke. Zeker hangt met wede het woord wedete verheugen : maar welligt zal mij dit wel- urinde zamen, d.i. klimop, bij RILIAEN en andra vergund zijn. Deze pennen staan mij nog! ( lere woordenboekschrijvers te vinden en,
zeer goed voor, en, hoeveel lof men daaraan 1 naar ik meen, ten onregte door HUYDECOPER
ook moge hebben toegekend, ik herinner mij ; Proeve, dl. 11. bl. 102 in de noot) voor verduidelijk dat zij niets deugden. De eerste : basterd van wederwind aangezien. Dat het
stalen pen, die ik ooit zag, kwam mij onder 4 ,ude wydeofwye voor wilg (KILIAEN, Teuthon.)
de oogen, toen ik nog een schooljongen was ,ok hiertoe behoort, ziet ieder gereedelijk in.
in Ierland. Ik betaalde een schelling (f 0,60) Ket weesje zal dus wel heeten naar de wedevoor twee pennen en een houder; deze was bes of wilgerijsjes , waarmee de takken aan
mooi, de pennen afschuwelijk.”
net latwerk gebonden worden.
ADRIAENJOOSTEN~llWILLEMJACoBSZ,??lf?dt
schippers, elck clp. ‘sjaers. -In 1610,1613
en 1617 vindt men ADRIAEX V A N B E R G E N
schipper van Breda, met iijC p. en WILLEM VAX
BERGEN, schipper van Breda, met cl p. - Ir
1621 komt WILLEN VAN BERGEN, schipper

(2UUS get.)

S. REDMOND.
J.H.VAXLEXYfEP.

Weesje (VI. bl. 327, Vr. 503; vgl. 1X. bl.
144). Beide tot nog toe gegevene verkIaringen voldoen mij niet, noch die van wise, wese
= stuk weiland,noch die, waarover Bestuurders vrij gunstig schijnen te denken, van
wees = ouderloos kind, waaraan de beteekenis eenzaamheid ondergeschoven wordt, om er
Dl. 1x.

CONSTANTE R .

Hollandsche boeken vertaald (VI. bl. 360,
Vr. 549 ; vgl. VIL bl. 92,298; VID. bl. 13,
104, 270,330; 1X. bl. 110,174). Kleine Gedichte fur Kinder des zärteren Alters, von
'-IIERONYMUS
VAN ALPHEN, naeh dem Nkder‘ändischen bearbeitet. IJtrecht, hei J. G. VAN
VERVEEN 4 Sohn, 1835.
W. B.
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Adellzj’ke geslachten onder de Israëlieten
(VIL bl. 39, Vr. 70; vgl. bl. 209 > 267,300;
1X. bl. 110 en 174). (Vervolg van bl. 174).
De medegedeelde bijzonderheden omtrent het
Spaansche geslacht der CARTAQENA'S, kunnen
tot voorbeeld tevens strekken van een aantal
dergelijke Castiliaansche,
Arragoneesche
en
Portugeesche
geslachten, op gelijke doch niet
zoo algemeen en openbaar bekende wijze van
Israël afkomstig. Omtrent naam- en wapenvoering van die familiën en hare eerste christelijke of gedoopte stichters, straks nader.
Eerst hebben wij ons verbonden tot de opgave van namen en bijzonderheden
van Joodsche geslachten als zoodanig, in de evengenoemde gewesten. Deze namen, gelijk reeds
gezegd en aangetoond werd, maakten, bij
overgang tot de Catholijke
kerk, meestal
plaats voor louter Spaansche
of Portugeesche.Bij terugkeer tot de Synagoge, of in het
geval van onafgebroken belijdenis der Joodsche Godsdienst, werden de Israëlitische namen weder aangenomen of behouden, en wel
in het eerstgenoemde geval, het zij met bijvoeging van, of afwisselend met, den insgelijks alouden Spaanschen of Portugeeschen.
Zie hier dan eenige voorname familiën van
Sephardim,
met eenige zeer weinige bijzonderheden van de lotgevallen harer leden.
ABAZ deJoodsche ,DIAZ JORGE(GEORGII),
de Portugeesche
familienaam
van een geslacht, hetwelk bij diploma van 12 Maart
1614 door Keizer MATTHIAS in de personen
van PRILIPPUSenFRANCISC!KJSDIAZGEORGII,
ter zake van het aanzien, de diensten, en verdiensten van hunne voorouders gedurende
een lange reels van tgden, in den adel van het
Duitsche rijk werd opgenomen.
Hun aloud
geslachtswapen (in sixopel een leeuw van zilver) werd bij datzelfde diploma vermeerderd
met een kroon van goud op den leeuw, en een
open (tournooi-) helm met vijf traliën, in
plaats van den vroegeren gesloten helm; helmteeken : de leeuw van het wapen, maar is sa n t,
‘met de keizerlijke kroon gekroond en voerende
in derechterklaauw eenastrolabiunavangoud (“1.
De familie A B A Z is in hare onderscheiden takken nog langen tijd in de Synagoge
aanzienlijk geweest? te Hamburg en te Amsterdam. Een lid van het geslacht was onder anderen ook de geleerde R. SAMUEL, zoon
van ISAAC ABAZ, die (A”. 5430=1670)
de
(*) Het mtrohbium in het wapen of helmteeken van oudJoods& geslachten in het Spaansche schiereiland, vcrklaart zich uit de verdiensten van de Israëlieten aldaar in
het vak van Sterre-, Zeevaart- en Aardrijkskunde. Zie
Israël en de Volken, bl. 267 en 346-352. Een uitvoerige arbeid van Rabbi ZAG(ISAAC) DE SUJURNENZA op
last van Koning umxmm X. over het Aslrolabium bevindt zich in HS. op de Bibliotheek van het Escuriaal.
Men zie de rubrieken bij RODRIQUEB DE CAGTRO , Bibl.
Bpa?ìola, 1. 123 en volgg.

Hobat Alebaboth (Verplichting der harten), van
Rabbenu BAHP~ de&ichter, zoon van Rabbi
JOSEPH, die ze in het Arabisch
schreef, uit de
Hebreeuwsche
vertaling van JUDA ABW TIBBOX, in sierlijk Portugeesch
overbracht. In
verminderde omstandigheden
kwam het geslacht reeds in het midden der vorige eeuw;
in de mannelijke lijn is het thands, voor het
minst te Amsterdam,
sedert ongeveer een
halve eeuw uitgestorven. In de vrouwelijke
lijn stammen aanzienlijke familiën, van ouds
met hetzelve vermaagschapt,
af.
ABARBANEL. Een oud Spaansch
en Portugeesch geslacht, dat met dat der J A C H I A ' S
speciele aanspraak maakt op de Davidische
afkomst, die in het algemeen door of voor de
Joden van het schiereiland wordt gevindiceerd. De familie, zeer zeker, in het Spaansche schiereiland van den hoogsten ouderdom,
heeft langen tijd te Sevilla gewoond, later te
Lisbon; de naam, misschien oorspronkelijk
een personeelc bijnaam (ABARBANEL, ABRABANEL, ABRABANIEL, later in Nederland ook
wel eens tot BARBAXEL afgekort), werd in
1368 althands reeds gevoerd door eenen D.
SA~WEL ABARBANEL. - Het geslachtswapen,
gelijk het onder anderen voor schriften van
R. Don ISAAC ABARBANEL, te Venetië uitgegeven, op het titelblad gevonden wordt, bestaat
uit een klimmenden
leeuw, gekeerd naar
een kasteel. Van laatstgemelden vermaarden
(helaas!) bestrijder van het Christendom,
en
zijne schriften, kan men overal bijzonderheden opgeteekend vinden. Insgeiijks van zijne
zonen, van welke een, Don SAMUEL, gezegd
wordt het Christendom omhelsd te hebben,
een ander, Don JUDA, schrijver is van de
in schier alle talen overgezette Platonische
ZamenspraaE over de Liefde ("). Don ISAAC
ABARBANEL,
betrokken in de ongunst van
zoo vele vrienden, gelijk ook hij was geweest,
van den ouden Koning ALFOSSUS V van Portugal, bij diens zoon JOHAX 11, bijgenaamd de
Strenge, ontkwam ter naauwernood ( A”. 1483)
eene vervolging ter zake der zamenzweriog
van den Hertog van BRAGANZA, die het met
zijn hoofd boette. ABARBAXEL week uit naar
Castilië, alwaar hij tot op 1492 in de rust en
voorspoed der aldaar zoo machtige Joden
deelde,enookbij FERDINAND~~ISABELLA~~zien was. In 1492 moest ook hij evenwel ten
gevolge van het groote verbanningsdecreet
uitwijken,
doch (ter zake der evengemelde
omstandigheden)
niet, gelijk zoo vele zijner
stam- en geloofsgenooten naar Portugal, maar
naar Napels. Hij overleed te Ven&?. Z;jn nageslacht vindt men later niet slechts in Italië,
maar ook in Hamburg, vooral, en te Amsterdam. De Portugeesche Synagoge aldaar heeft
(*) Zie een kort overzicht van vader en zonen in Isral

en de Valken, bl. 353-356.
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onder hare aanzienlijken, langen tijd geteld
ABABRBANELS van de volgende takken:
ABABBANEL BARROSA ;-totdezetakbehoorde ook de echtgenoote van ~IENASSEH
BEN ISRAEL,
die op dien grond bepaaldelijk
op”de afstamming uit DAVID voor zijne kinderen aanspraak maakte ;- voorts AEARBANEL ARREDES,ABARBANELDORMIDO,ABARBANEL DA VEIGA (Sp.VIEGAS),ABARBANEL
(R~DRIGIJES)DES~USA.

Alle die onderscheidene takken zijn gevormd door huwelijken, het zij van zonen of
van dochteren van het geslacht in familiën,
door den Spaanschen of Portugeeschen naam
aangewezen. Het geslachtswapen is daarom
dan ook niet bij allen hetzelfde.
Dusb.v.voerdende ABARBANELS
DAVEIGA het wapen der VEIGA'S
: in keel een adelaar
van zilver gekwartierd met drie le&% van lazuur
op een veld van zilver. De Heer VAN EEIEELEN
ontdekte en ontcijferde eenige jaren geleden,
o’p de oude Portugeesche begraafplaats te
iMiddeZ6urgeenaantalzerken met opschriften,
adelijke wapens, priesterteekenen (de Pcitgebreide handen), allen van t.usschen 1655 en
1716 ; onder dezen ook het even beschreven
wapen op den grafsteen van JOSEPH ABARBANEL DA VEIGA, te Middelburg A”. 1665
overleden.
ABARBANELDESOUSA
voerde A B A R B A N E L ,
gekwartierd met de vier wassenaren, kringsw$jze verbonden, van keel op een veld van zilver
der SOUSA'S. DusheeftDr. A.CAPADOSE, die
door verschillende lijnen van de ABARBANELS
DE
SOUSA afstamt, het wapen onder zijne
kwartieren.
Zoo veel ik weet, zijn in de mannelijke lijn
alle die takken, uitgenomen het laatstgenoemde, uitgestorven.
Enkele takken insgelijks, zoo ik meen, althands in Nederland uitgestorven, bleven
zich alleen ABARBANEL noemen. Dus onder
anderen een der vroegst overgekomene Portugeesche Joodsche familiën in Amsterdam.
Lid van een dezer takken was in de eerste
helft der zeventiende eeuw EPHRAIM ABARBANEL, in POrt~gU~TRO~ASDEMEDEIROSg+
naamd. Naar dezen voerde een van de twee
stamvaders der familie FRANCO MENDES hier
te lande (die de Synagoge Neus Schalom in
1608 stichtte en in 16 16 de begraafplaats te
Ouwerkerk voor de Portugeesche Joden aankocht)den naamvan ISAAC(FRANCISCO)MENDES
MEDEIROS. De nog heden bestaande familie FRANCO MENDES, behoort tot de oudste
en edelste uit Portugal uitgewekene geslachten hier ter stede. Zij vestigde zich in 1598
alhier in den persoon van MELCRIOR (ABRAHAM) TIENDES
FRANCO en diens twee zonen,
den reedsgenoemden ISAAC,~~SIORDOCHAI
(CHRISTOVAL).
Vermaagschapt aan de familiën BEL~~IONTE, CURIEL, ~~CATTA (NUNES
~ARCHENA),OSORIO,TEIXEIRA,

DE LINA, DE

PRADO,HENRIQUEBDE

tiEsQUlTA,

e?Ië.Staat

zij bij geene van die in voornaamheid van
afkomst en aanzien hier te lande achter. Zij
heeft zich ook nog lang, bij de vermindering in
dit opzicht van velen van hare gelijken, in tijdelijkenvoorspoed staande gehouden. In 1770
nog vereerden dePrins en Prinses van Oranje hetechtfeest van JACOB FRANCO MENDES
en SARA TEIXEIRA met hunne tegenwoordigheid, en openden met den gebrulkelgken Menuet respectivelijk met Bruidegom en Bruid
den dans. - De naam van FRANCO YENDES in
onzen tijd is met roem bekend in de muzijkale wereld. - Of en op welke wijze de familiënFRANCODRAGO,FRANCOPACHECO,FRANco DA SILVA, FRANCO DA CoS~~,ofookdie
van de Engelsche FRANCO'S, die in het Baronetschap hunnen oom sir MENASSEH LOPEZ
zijn opgevolgd (zie BURKE), met FRANCO HENDES verwant zijn, is mi onbekend. Het wapen
althands dezer Engelschen is een ander dan
dat van onze FRANCO MENDES, welke in keel
voeren drie Aalve leeuwen van goud, roodgetongd, 2 en 1, en in het midden een ring van goud;
helmteeken: boven een muurkroon een der leeuwen van het schild.
A B E N D A N A (*). Wij hebben bij het hier
reeds aangeteekende omtrent dit geslacht
(Nav. VII. bl. 217) niets te voegen, dan de
opmerking, dat - hoezeer (gelqk wij reeds
opmerkten en nader toelichten zullen), bij
overgang tot het Christendom, de Joodsche
zo0 personeele als familienamen wegvielen de naam van ABENDANA
evenwel nog misschien erkenbaar is in dien onder den Castiliaanschen adel wel bekenden van AVENDAGO. - ABENDANA voert een adelaar op een
aardbol, omziende naar eaae zon; helmteeken :
eene linkerhand.
ABENSUR, familie vermaagschapt aan die
van ABENDANA, NAMIAS DE CASTRO, LEVI
XIMENES en anderen. Hare leden vond men
vooral te Livorno, en te Hamburg, alwaar
meer dan Bén ABENSUR Residenten zijn geweest van Polen. Een dezer werd te Parijs
gedoopt in de kerk van St. Germain de l’Auxerrois. Hij was tot die belijdenis gebracht
door den Cardinaal DE NOAILLES,
Koning
LODEWIJK XIVdeed
zich als parrain bij den
doop vertegenwoordigen door den Markies
en Markiezin DE DANGEAU. (Zie Mérnoires du
Marpuis de Dangeau, uitgegeven A”. 1811
door Madame DE GENLIS, op het jaar 1706).
Of de ABENSURS afstammenvan hetvermaarde geslacht der ABEN ZOARS, in de elfde en
twaalfde eeuw de vaders der geneeskunst in
S’anze, durven wij niet beslissen ; ook is het
niet geheel uitgemaakt of deze ABEX ZOARS
Joden dan wel Mohammedanen zijn geweest,
Zie Israël en de Volken, bl. 262 en 263.

(*) Dat Aben ín deze en dergelijke familienrmcn dr
"paansche uitspraak van het Arabische Ibn (zoon) is,

werd reeds opgemerkt.
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ABENHACAR (een zelfde naam met ABEN
WAKAR). D. SAMUEL
ABENHACAR heeft, nevens D. SAMUEL BENJAES en IZ. MOSES ABUDIEL, insgelijks Geneesheeren van Koning
ALFONSUS XI van Castilië, grooten invloed
gehad in den Raad van dien Vorst. De naam
is in de Amsterdamsche Synagogen door de
familiën : ABENHAOAR
DA COSTA, ARENHACAR
PIMENTEL en ABENHACAR XIMENES, gevoerd.
ABOAB
(ook ABUAB gespeld). Een in de
rangen van geleerden en aanzienlijken onder
de Sephardim, zeer voornaam, en ontzachlijk
uitgebreid geslacht. Hetweek in den persoon
van een zijner hoofden, R. ISAAC ABOAB, in
1492 van C’astilië naar Portugcd uit, en behoorde aldaar onder de dertig van Spanje uitgewekene familien , aan wie in 1492 Koning
MAWEL een wijk der stad Oporto ter bewoning afstond.
In 1497 ging een lid van het geslacht met
zoo vele anderen, ten gevolge der gewijzigde
gezindheid van dien Vorst, tot de Kerk over.
Hij heette ABRAHAM ABOAB , en sedert zijnen
doop DUARTE DIAZ. Eenegenealogie van den
tak der familie, van dezen ABRAHAM ABOAB
afstammende, en beginnende alzoo met het
jaar 1497, is in het bezit van den Schrijver
dezer aanteekeningen. Het is een merkwaardig document voor de kennis van die, meermalen reeds hier aangeduide, verdeeling van
zoo vele oorspronkelyk Israëlitische geslachten van het schiereiland, in Catholijke en
Joodsche takken of individueele leden. Een
paar bijzonderheden uit de genoemde stamlijst volgen.
Vooreerst de curieuse vermelding van de
negen DUARTE’S , kleinzonen uit de overtalrijke nakomelingschap van het hoofd der familie , allen, naar dezen hunnen grootvader,
DUARTE DIA~ geheeten, en wederom op hunne beurt voorvaders van talrijke nakomelingen in Spanje, Portugal, België, Itulië en
Nederland: DUARTE DIAZ (bijgenaamd de
Schoone), van wien de uitgebreide en aanzienlijke familie DE PAZ in &-azilië en in de Nederlanden afstamde; - DUARTE DIAZ (bijgenaamd de Leel@ke) van Oporto, Ridder (miles)
en dichter van La Conquista de los Heyes Catholicos en Gruaada(Madrid,l598j(“).Vanhem
stamde in de Amsterdamsche Synagoge een
bijzonder aanzienlijke tak van ABOABS af, DUARTE DIAZ HENRIQUES,
wiens dochter de
bekende dichteres ISABELLA HENRIQUES
was (t); - DUARTE DIAZ de Prandes (Vlaanderen of België), - DUARTE DIAZ BRANnOx ,
anderen.
Door twee dochters van DUARTE DIAZ (den
vrootvader der negen DUARTES) , uitgehuwezjkt in de voornaamste geslachten van Span(*)

in YOCB.

Zie

D. NICOLAS

(t) Zie Israëlen

ANTONIO

, Bibl. Hisp. Nova,

de Volken, bl. 411.

Portugal en Napels , vinden op dien zelfden ten aanzien der Godsdienst zoo zeer gemengden stamboom, ook nog hunne plaats de
Gravenv~z DESOUSA~~ VAZDEA~DRADE,de Contador (Lid van de koninklijke Rekenkamer) smox VAZ (") te sevi&, - L>on JUAN
DE SALAMASCA van Burgos, lid der XXIV
van Sevilla, - Don DUARTE DE RIBEIRA, de Baron DE CAMPO MARINO, later Hertog DE
SANT0 DOZTATO, de Markies DE POLIGNANO, -de Prinses DE PERCITI , enz.
Voorts, naast een zes-en-dertigtal leden der
familie, die zich met ISIANUEL ABOAB (Chacham of W$ize) naar Jerusalem begaven om
aldaar te sterven, wederom niet weinigen
aangeteekend op den stamboom met een uitdrukking, die geen twijfel overlaat, dat zij
werkelg
k overtuigde Christenen waren,
waaronder dan wederom kloosterli~agen,
In Amsterdam, Londen, en Hamburg hebben
gebloeid de grootendeeIs uitgestorvene fanliliën: ABOAB, ABOAR DA FOIISECA, ABOAB
CARDOSO,SEMACHABOAB,ABOABOSORIO.
ABUDIENTE Een geslacht, na de verdrijving uit Spanje en Portugal, sedert het laatst
der zestiende eeuw gevestigd te Florenxe,
Hamburg, Amsterdana en Londen. MOSES BEN
GIDEON
ABUDIIXTE
was een Hebreeuwsch
dichter en geleerde te Hamburg, die onder
andereneen niet onbelangrijk boek overoudtestamentische prophecy aangaande het koninkrijk van den Messias schreef, doch (helaas !) in het belang van het opgeworpen sectehoofd SABETAY ZEVI, die ten jare 1666 eene
zoo voorbeeldelooze scheuring onder de Joden van geheel Europa te weeg bracht.
Tot zijne nakomelingen, later in Engeland
gevestigd, behoorde de schatrijke ROWLAND
GIDEON, wienszoon SAMPSON GIDEoN,~~~ de
Engelsche kerk overging en lid van het Parlement werd, eerst voor Cambridge, daarna
voor CovejLtry. Zijn zoon is geweest de eerste
Lord EARDLEY Pair van IerZand(AO. 1789),
met wiens zoon, Kolonel Lord EARDLEY jong
en ongehuwd gestorven (AO. 1824), titel en
pairschap hebben opgehouden te bestaan.
Met eene dochter uit dat zelfde geslacht is
gehuwdgeweest de Generaal BurggraafLord
GAGE; met eene andere, Lord SAYE AND SELE:
(llde Baron van dien titel); met wederom
eeneandere ,SirCuLLING~~~~~,wienszoon
is Sir CULLING EARDLEY SMITH, welbekend
in onzen t.ijd door zijne ijverige bemoeijingen
voor de zaak van Christendom, Protestantiame en gewetensvrijheid. Hij is de tegenwoordige bezitter van Belvedere in Kent, en van
Spalding in Lincoln, beide afkomstig uit de
erfenis van SAMPSON GIDEON. Nabij de cederboomen in het park van Belwedere, ziet men

.je,

(*) Ook nog in.4naslerdam zijn uitdevrocgste tijden
der Synagoge aldsar, Initsgaders in Hamburg, familiën:
VAz, VAZ DE OLIVEIRA, VAZ NUNES, VAZ FABO bekend.
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nog heden den grafsteen van een der vaderen n sen aantreft, wier pensioenen bij de reductie
van dat geslacht, met zijn Hebreeuwsch let- V‘an 1480 (die anders zich tot velen der aanZ ienlijkste
personen uitstrekte) niet zijn verterschrift.
BENVENISTE
(ook BEN BENISTE geschre- nninderd (*). Die gunst heeft hij waarschijnven). Een oud Israëlitisch geslacht uit Arra- 1: ijk te danken gehad aan het groote deel dat
QO".
Don VIDAL BEN BENISTE was een der h tij had (A”. 1473) in de welgelukte pogingen
Joodsche Geleerden, die de vermaarde con- Fran zijn bijzonderen vriend den Majordomo
ferentie bijwoonden, ten jare 1413 te Tortosa 1 Pon ANDRRS DECABRERA, (1aterMarkiesuE
aangelegd door Paus BENEDICTUS X111 (PE- a lOYA),omKoning RENRIK Nmetzijne ZUS'er
de Infante, straks Koningin ISABELLA, en
DRO DE LUNA), om de groote strijdvraag tusschen Joden en Christenen aangaande den : Laren gemaal Don FERDINAND te verzoenen,
e:n alzoo de intrigues van den Grootmeester
persoon van den Messias te bespreken. ToDon JUAN PACHECO te verijdelen (t). Dit verDROS(THEoDoRUS)BENVENIsTRVan~LWagOSSa
heeft, met nog zeven andere leden van zijn i rindert evenwel niet, dat ook hem waarschijnlijk het verbannings-edict van 1492
geslacht, volgens ZURITA, behoord tot degenen , die ten gevolge dier zamenspreking het I ;rof. Nog bij de inneming van Malaga, had
Christelijk geloof hebben omhelsd (*).- Een 1 rij een aanzienlijk losgeld betaald voor zijne
ander lid van dit Arragoneesch Israëlitisch 1 net de Mohammedanen aldaar gevangen gegeslacht is geweest Don ABRAHAM BENVE- 1 naakte geloofsgenooten. - Zijn nageslacht
fSn naam is nog lang in wezen gebleven, en
NISTE, die in die zelfde eeuw (onder de regering‘van DOnJOHAN~ in Castilië en van AL- ( )ok nog niet geheel uitgestorven, in de onder< scheidene familiën te Venetië, Hamburg, AmFOXSUS V in Arragon) , nevens JUAN HURTAsterdam en elders: SENIOR, SENIOR HENRIDO DE NENDOZA, vader van den beroemden
Ridder RUY DIAZ DE MENDOZA,~~ Castilië ~UES,SENIORTEIXEIRA,SENIORSARAIVA,8EYIORCORONEL.
een aanzienlijk deel in het bestier des Rijks
1-A.
had (t). - In Nederland en in Hamburg zijn
(Het slot in een volgend Nomnzer.)
-.
ook onderscheidene BEWENISTES
bekend gePalen in Oost-Indië (VU. bl. 63, Vr. 92;
weest, als b. v. de aanzienlijke boekdrukker
vgl. bl. 220; VIII. bl. 15, 112; 1X. bl. 74).
IYANUEL BEN VENISTE; voorts een SAMUEL
De palen op Java en Sumatra (niet in j) OostBENVENISTE, die met een Hollandschen branIndië”) zijn 400 Rhijnl. roeden lang, een afder den Spaanschen bodem, door D'OQUENDO
gecommandeerd, in de brand stak, hetgeen stand van 16 minuten gaans, alzoo een afwishem door den dichter DANIEL LEVI (Don MI- selende halte. Op Java kent ieder Javaan
GUEL)
DE
BARRIOS in een Spaansch
sonnet den paal-afstand, de roede-maat, maar de honiet zoo zeer tot lof als tot blaam, als zijnde rologie-tijdmaat is nog zoo veel niet bekend.
eene daad tegen zijn eigen oud vaderland ver- De rustpunten op de wegen in een zoo volkrijk land zijn in ‘t begin dezer eeuw ingericht, wordt toegerekend (§).
voerd, en worden aangeduid door palen aan
SENIOR (eigenlijk SENEOR). Te zamen me1
Don ISAAC ABARBANEL
heeft tot op het jaar den weg, waarop het nummer van den af1492 ook Don ABRAHAX SENIOR de geldmid- stand, en meestal de naam van ‘t nabijligdelen bestierd der Catholieke Koningen FER. gend gehucht. De graad van den evenaar,
DINAND
en ISABELLA.
Maar ook buitendil t 20 uren gaans, is verdeeld in 75 deelen, ieder
vak moeten zijne diensten gewichtig zijn ge. van 16 uurminuten. De afdeeling in uren mijlen - zou voor de Javanen even vreemd
weest, alzoo men hem onder de weinige na.
zijn, als het denkbeeld is, dat door hen de
Staats-Courant gelezen wordt. De vragen
(*) Anales de Aragon, t. 111. p. lOS.Verg. R. SALO
kunnen dus worden beantwoord: De Javaan
MON BEN VERQA , Jura de Ju&,p. 143 en volgg., bi j
kent de roede, tjingkal ; vier honderd roeden
wienfin VIDAL genaamd wordt ZOORDCWBENVENXBTE
(t). : Zie Qonicu de Don JUAN 11, p. 68. Verg gaans is voor een’ drager een passelijke afZurzta, t. 111. p. 363.
stand, om telkens te rusten; om afstanden op
(4) Zie BABBIOS, Decimas.-Onder de talrijke afstam
een klein traject te deelen ; om elken afstand
melingenUit,LEVI, die onder deSephardim in onderschei
weegs aan de zorg van een gehucht of dorp
dene @den en vakken zich een neem hebben gemaakt, hac
toe te vertrouwen en over te laten; en van
ook wel in een onzer vorige artikelen mogen vermeld wor
den de Kapitein Don MIQUEL DE BABEIOS, in de Syna
ouds was op Java die afstand als maatstaf
goge DANIEL LE~I DE zAzmo8, een dichter, waarval 1 bekend. DAENDELS heeft dien bepaald en
met vele ingenomenheid EOO het leven als de werken on
langs beschreven zijn door L)Y. KAYSERLINQ.- Zijn aangeduid met palen langs de wegen. Van
poëzy in Spanje (zijn vaderstad was Monrilla) , overtreft daar de naam )lpalen.”
J.HAGENAN,JCZ.
zeker verre zijne veel minder degelijke, voor het meest ear 1
gelegenheidsverzen besteed, in Nederland. Die gelegen,
heidsverzen zijn voor historische en genealogische bijzon
derheden steeds eene niet onbelangrijke bron. Maar zijx
Coro de las Musas ,?voor het grootste deel uit zijn leeftijc
in Spanje, heeft vele dichterlijke verdiensten. Verg. ovel
d hem Israël en de Volken, bl. 411 en 412.

(*) CLEESENOW, Elogio de la Reina Catholica

145-147.
(t) Ald. p. 105.

ISABEL, p.

Do>ia
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EmaRuel, Prins van Portugal (VIII. bl. 66.
vr. 79; vgl. bl. 175 en 272). Ofschoon de
bekeering van Don EYANUEL uit de geschiedenis bekend is (men zie o. a. KOK, Vader&
Woordenboek, dl. X111. bl. 268 volgg. in voce
EMANUEL
(Don),en de door hem aangehaalde
schrijvers), zoo meen ik, dat het toch niet
onbelangrijk is mede te deelen, wat ik dien
aangaande gevonden heb in het: Livre I des
Actes du Consistoire de 1’Eglise Wallonne de
Delft, 1585-1668, p. 19’6, waar men het
volgende vindt aangeteekend:
Monsr. le Prince de Portugal fait abjuration de la religion Romaine.
Dn 4meAvrill643.
>rMonsieur 10 Prince de Portugal ayant
comparu en cette compagnie comme il luy
avoit est8 mande, d’autant qu’il avoit désiré
d’estre derechef admis & la communion de la
Ste Cene, Dieu luy ayant faict la grace cl’estre
eschape de la puissante de ses ennemis, qu’apres l’avoir pris en guerre, en combatant
contre eux devat la vile de Gueldre, ne l’auroient traictecomme
prisoiïier de guerre mais
rétrudé dedans le monastere des Carmes des
chaucés, de l’ordre desquels il avoit, passé
plusieurs annees,fait
profession,et
qu’il avoit
abjuré, avec toutes les idolatries et superstitions et veux monastiques de la Religion pretendue romaine des l’an mi1 six cëts trëte 4,
a confesse que par apprehension de leurs cruautes, il a cedé par tres grande infirmité de
retourner dedans le bourbier dont Dieu l’avoit heureusement delivre, qu’il en demädoit
de bö coeur pardö a Dieu et a söEglise et abjuroit clereehef et de tres bö coeur toutes les
abominations susdites, et desiroit estre receu
ë la paix de l’Eglise, protestät a l’advenir de
prier Dieu le vouloir fortifier pour perseverer
constämët mesme au prix et perte de son
s&g, ë la profession de sa verite, de quoi le
consistoire s’étät resjoui avec luy, I’a receu a
la paix del’Eglise döt le peuple sera adverti.”
De dochters van Don EXANUEL (zie KOK, t.
a. pl.bl. 269 volg.) liggen in dewaalsche
kerk
te Delft begraven. De wapens van haar geslacht vindt men aan het gewelfvangenoemde kerk, vroeger de kapel van het Princenhof,
bevestigd. De plaats van haar graf wordt
door eene zerk aangeduid, voorzien van een
opschrift, dat ik niet kan mededeelen, daar
het door een’ houten vloer bedekt is. Het
Princenhof verstrekte haar eenigen tijd tot
woonplaats. Zie BOITET , Bes&. van Delft,
bl. 508. Ook de Gravin van Dona, URSTJLE
VAN SOLMS, zuster van de gemalin van FREDERIK HENDRIK en gehuwd met den Baron
van Dona, die Gouverneur van het Prinsdom Oranje is geweest, hield met hare kinderen en haar gevolg in een der gebouwen van
voornoemd hof haar verblijf. Dit is mij gebleken uit twee brieven, op het archief te De/&
berustende, waarop ik later hoop terug te

komen. Haar aangaande vindt men een en
ander aangeteekend in de Geschiedk. Aanteekeningen omtrent FREDERIK RENDRIK, .+en
tijd, enz., uitgegeven door de Commissie tot
regeling der Maskerade. Te Leiden, bij JAC.
HAZENBERG,

CS.ZOON en

Co., 1850, bl. 148.

J.H.GEBHARDen

Mr. 1. S.

El in plaatsnamen(VIII.
bl. 161, Vr. 179 ;
vgl. bl. 274 ;IX bl. 10 en 44). In den Tegenw.
Staat van alle volken, dl. XIII. Amst. IZAAK
TIRIOW, 1741, bl. 483, vond ik het volgende
omtrent den naam Elburg.
j)Zij bedriegen zich groflijk, die den naam
van Elburg van zekeren AELIUS GRACILIS,
die onder KLAUDICS, of mR0, hier te lande
over het Romeinsch Krijgsvolk geboodt, willen afleiden. Anderen willen dat Elburg, naar
eene lange straat, Elle geheeten, genoemd
zij. Wederom anderen zijn van gedagten dat
men Elburg naar El, zekeren polder of stuk
lands genoemd heeft. Op de Oostermehen,
onder Harderwijk, heet zekere streek: de
lange elle.
DEMACCABEëR.
Handschoen (VIII. bl. 226, Vr. 269; vgl.
bl. 336; 1X. bl. 44, 119 en 179). T.l. a. pl.
verklaart de Heer MULDER niet gedacht te
hebben, dat er nopens de beteekenis van naäl
in Ruth IV: 7,8 nog een verschil van gevoelen zoude bestaan, nadat reeds in 1788 door
WOLFSSOHNenBENSEW
opzoogoede gronden
is aangewezen, dat het met handschoen moet
worden
vertaald.
Deze verklaring heeft ons bevreemd. Imners de Heer M. zelve schrijft in zijn eerste
trtikel (1X. bl. 44), dat de meeste bijbelovercetters het met schoen vertalen. Dit is het
Teval - en de Heer M. zal dit zoo goed
weten als wij -niet alleen bij de bijbelovercetters van voór, maar ook bij die van ná
1788. Dr. F. is dus de eerste niet, die, in
weerwil van de uzoo goede gronden”, door
)ovengenoemde
schrijvers voor de beteekenis van handschoen aangewezen, - die wij
echter, voor zoo veel BENSEW betreft, te vergeefs in diens Otsar haschârâschZm gezocht
hebben - aan de vertaling van schoen de
voorkeur geeft. Of hetgeen WOLFSSOHN in
zijn commentaar op Ruth IV: 7 voor de beteekenis van handschoen aanvoert, inderdaad
de toejuiching van den Heer M. verdient,
willenwij den lezer zelven laten beoordeelen.
Na o.m.hetgeVOelen van ABARBANëLomtrent het onderscheid der synoniemen nasch&, chûlatz en schâlnf medegedeeld te hebben, gaat WOLBSSOHN dus voort: >jDe Chald.
vertaling vnn JONATHAN (sic) echter heeft hier
tls beteekenis van naül: handschoen der regterhand. Deze vertaling komt mij juist voor.
Het mag toch onwelvoegelijk
heeten zich
voor het oog der toeschouwers te ontschoeiien. Immers ook het uittrekken van den
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schoen des Levirs geschiedde om er smaad en
verachting mede aan den dag te leggen, zoo als
de Schrift (Deut. XXV: 9,lO) zegt: zij zal
voor hem uitspuwen en men zal zijn’ naam
noemen: huis des barrevoeters. Daarom heeft
het woord naäl in Beut. ~1 [voet) bij zich,
terwijl dat er hier niet bij voorkomt.... Daarom heb ik vertaald handschoen, want ook het
Hoogd. heeft voor de bedekking der hand
hetzelfde woord als voor die des voets. Hierbij moet herinnerd worden het overoude gebruik om, bij eene uitdaging tot een tweegevecht, der tegenpartij den handschoen toe te
werpen, die, wanneer ze dien opneemt, daarmede te kennen geeft den strijd aan te nemen.
Zoolang die niet opgenomen was, nam het
gevecht geen’ aanvang. Even zoo was ook
hier het uittrekken van den handschoen een
teeken, dat de zaak ter uitvoering gereed
was. De oorsprong van dat gebruik in hunnen tijd is echter onbekend.”
Onze lezers zullen het ons gewis ten goede
houden, dat wij den tijd niet aan eene wederlegging van dezen onzin verbeuzelen. Gaan
we liever na wat de Heer M. nader aanvoert
om de beteekenis van handschoen in de aangehaalde bijbelplaats te handhaven.
Meenden we voorheen, dat genoemde Heer
de beteekenis van handschoen niet als de eigentlijke of hoofdbeteekenis nan naäl beschouwde (*), dan is het zeker aan de voortgezette studiën van dezen uso gewandten
und geübten Kenner des Hebräischen” te
danken, dat hij ons thans met eene gansch
nieuwe leer verrast. Immers t. 1. a. pl. van
den Navotischer stelt hij den volgenden regel: )tïVaäl alleen beteekent de bedekking der
hand; en wanneer die des voets moet worden
uitgedrukt, voegt men er het woord 531, voet,
bij, behoudens wanneer de zin die bijvoeging
onnoodigmaakt.” Op hetgeen de Heer M.
verder laat volgen, komen wij straks terug.
Menig lezer, die, zonder zelfonderzoek,
alleen afgaat op het gezag en den naam van
den Heer M. als Hebr. taalleeraar , zal hem
na het lezen van de op zulken stelligen toon
gedane uitspraak gaarne geloof schenken, en
de Hebr. archeologie gaan vermeerderen met
een bij de oude Hebreërs ongekend kleedingstuk, een kleedingstuk,
evenmin vermeld bij
'IVIXER, Bibl. Bealwörterbuch
(f) en in het Sijb.
(*) Zie Hebr.-Ned. Eandwoordenb.
van LEMANB en
bl. 391, alwaar bij het woord naäl aangeteekend is: -.schoen, ook handichoen,“:
het eerstealzoo
hoofd- of eigentlijkc bcteekenis.
(f) Wanneer wij beweren, dat de h<ands&en bij de
Hebreërs onbekend was, dan bedoelen wij bij hen, die
vóór of gedurende den t$l des schrijpers van het boek
fiutl geleefd hebben; van een gebrek van den handschoen in dien tijd zal men b4 de’aangehaaldc schrijvers
niets vermeld vinden. Want hetgeen WKNER a. w. 3e
Aufl.. S. 663 schrijft: t,Handschuhe
(3Ylj7 oder ~1:)
MULDER ,

Woordenb. der Hoogleeraren

POLL, VETH en
bij EWALD,&~~P
thtïmer d. Volkes Israël en sfir.scHiiTz,
Archäologie d. Hebrüer. Ja., misschien is thans
iemand nog zoo gelukkig te ontdekken dat
het
glacé-handschoenen
waren!
Ons echter, die niet gewoon zijn het gezag
van anderen blindelings te volgen, hoe gevierd hun naam als geleerde ook ziJn moge,
zij ‘t vergund den hier aangehaalden regel
eens van nabij te beschouwen en te onderzoeken, of die uit den Hebreeuwschen taalsc:hat is afgeleid, of dat men dien er willekeurig aan wil opdringen.
Volgens BUXTORFS Concordantie komt het
woord naäl als verbum en als subst., in verschillende vormen, 23 malen in ‘t 0. T. voor.
Alsverbum: Ez. XVI: 10en 2 Kron.XXTtIZ:
15. Daar in ‘t meer aangeh. Handwoordenb.
van LEMAXS ~~MULDER het eerste met: ik
schoeide en het laatste met (zij) schoeiden hen
wordt vertaald, mogen wij het er voor houden, dat de Heer M. met ons instemt, dat na&!
als verbum de beteekenis van schoen, niet die
van handschoen bevat.
Als substantieftreffen wij natilaan : a. Gen.
XIV: 23 ; b. Ex.III.5en c. X11: 11; d. Deut.
XXV: 9, e. XXV: 10 en f. XXIX: 4; g. Joz.
V:15,h.IX:5eni.IX:13;k.lKon.II:5;
2. Jes. V: 27, m. XI: 15 en n. XX: 2 ; o. Ez.
XXIV: 17; p. Amos II: 6 en q. VIII:6; T. Ps.
LX: 10 en 8. CVIII: 10; t. Gunt. VII: 2; U.
Ruth IV: 7 en v. vs. 8. - Wij zullen deze
plaatsen, volgens den regel van den Heer M.,
onder drie rubrieken rangschikken : 1. waar
het woord 533 (voet) er bij staat; II. waar de
zin die bijvoeging onnoodig maakt, en 111.
welke niet onder de beide vorige rubrieken
te brengen zijn. Tot 1. behooren : b, c, d, f, g,
h, k, m, n, o en t; tot 11: e en i. Wij willen er
ook toe rekenen a en 1, ofschoonze, strikt
genomen -altoos naar den regel des Heeren
M. -er niet toe behooren. Vermits de Heer
M. zelve echter, in zijne vertaling van den
Pentateuchus, a. met schoenriem vertaalt en 1
DOMELANIEUWENEUIS~~~

waren nicht nnbekannt , doch scheinen sie nicht ein Theil
des Putzes gewesen, sondern nur von Arbeitenden zum
Schutz der Hände gegen Verwundung und Beschmutzung
getragen worden ZU sein. Vgl. Mìschna Chelim 16, 6;
24, 15; 26, 3” - kan alleen op lateren tijd van toepassing zijn. Volgens eene daar voorkomende noot moet er
in het Wiener Zeitschriftf. Gunst, Litsratur, IJ. s. w.
voorl827, No. 71 volg., een opstel voorkomen over handschoenen der Hebreërs, dat WINER niet kon raadplegen.
Ook ons is het onbekend, en de vriendelijke in het bezit
daarvan zijnde lezer, die ons de aangehaalde nommers ,
door tusschenkomst van het Bestuur, voor een paar dagen ter lezing wilde afstaan, zou ons zeer verpligten.
Doch mogten wij ook in dezen dwalen en de handschoen
wel bij de oude Hebreërs, zelfs in meer algemeen gebruik
dan WINER vermeldt geweest zijn, dan bewijst dit gebruik nog niets voor de beteekenis van naäl, hetwelk op
de straks aan te voeren gronden, naar ons gevoelen, niet
anders dan schoen kan beteekenen.
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dezelfde uitdrukking bevat, hebben we van
zijne zijde geen tegenspraak te duchten. Er
blijven dus over voor 111: p, p, r, s, u en ~1.
Amos 11: 6 en VIII: 6 (p en q) worden in ‘t
gecit. Hebr.-Nederd. Handwoordenb. overgebragt met eenpaar schoenen; ren s vertaalt de
Heer M. zelve in zijne overzetting der Psalmen met schoen. Men zou nu den Heer M. kunnen vragen, waarom in de vier laatstgemelde
plaatsen na& met schoen is overgezet, naardien ze toch, als alleen staande en door het
verband van den zin niet toegelicht, volgens zijn’ regel, handschoen moesten beteekenen. Vermits we echter vermoeden, dat hij
op zijn thans aangenomen standpunt het antwoord op deze vraag zou moeten schuldig
blijven, willen we er niet bij stilst,aan. Wij zien dus, dat, behalve Ruth IV: 7 en 8,
het woord naäl èn als verb. èn als subst., volgens de vertalingen van den Heer M. zelven,
hoewel in strijd met den door hem gestelden
regel, overal schoen beteekent. De beteekenis
van schoen is alzoo regel, die van handschoen
zou uitzondering zijn. Maar, wanneer het
spraakgebruik ons nu leert, dat naäl doorgaans, althans op 21 van de 23 plaatsen, de
beteekenis van schoen heeft (waarvoor, dunkt
ons, de bijvoeging van voet te meer pleit); wanneer wij nergens eenig spoor vinden dat
de handschoen bij de oude Hebreërs in gebruik was; - wanneer de verwante Oostersche talen het woord naül in de beteekenis van
handschoen niet kennen ;- wanneer de oudste
overzettingen : de Septuaginta, de Pschito, de
Vulgata, de Arabische, het reeds met schoen
overzetten ; - wanneer de oudste Hebr. lexicographen en exegeten het niet anders dan in
de beteekenis van schoen opvatten; - wanneer
wij,hetgeen bij het leviraats-huwelijk in Deut.
is voorgeschreven, in verband brengen en
vergelijken met hetgeen Ruth IV: 7,s vermeldt (*): -kan er dan, vragen wij, eenigen
gegronden twijfel bestaan omtrent de vertaling van naäl in Ruth met schoen? In alle geval: waar blijft de regel van den Heer M.?
Doch, zal men ons welligt tegenwerpen,
gij overziet een tweede bewijs of regel, door
den Heer M. voor de juistheid zijner opvatting aangevoerd. De Heer ML immers laat
op de straks aangehaalde woorden volgen:
,,Bovendien worden bij den schoen gebruikt
de woorden nûsehal en chalats, en bij den
handschoen schdlqf, en dit is het geval in de
aangehaalde plaats van Ruth.“-Hierop
antwoorden we, dat de Heer M. ook hier al eene
zeer zonderlinge wijze van bewijsvoering
gebezigd heeft. De eenige plaats toch waar

het verb. schâ.laf bij naäl voorkomt is Ruth.
Waar van daan kon nu de Heer M. dezen zijn’
regel afgeleid hebben? - alleen uit deze plaats
en van nergens anders. Hoe kan hij er nu
dien op toepassen en beweren : >>dit is het geval in de aangehaalde plaats van Ruth” ? Neen; hij had eerst òf moeten bewijzen, dat
naäl daar ter plaatse inderdaad handschoen
beteekent, waaruit hij dan de gevolgtrekking
zou hebben kunnen afleiden, dat schâlaf bij
handschoen gebruikt wordt, of hij had moeten
bewijzen, dat etymologie en beteekenis van
schâlaf noodwendig eischt, dat men het daarbij voorkomende na&! met handschoen moet
overzetten en het de beteekenis van schoen
niet bij zich duldt. Nu is het alleen het gezag
der Chald. overzetting, dat de Heer M. inroept; maar dat dit hier niets beteekent is,
meenen we, voldoende door ons betoogd.
Meergenoemde vertaler erkent dan nu ook,
dat deze overzetting niet van JONATHAN is,
ofschoon fyedrukte exemplaren” het tegendeel
aangeven. Ook deze hier onderstreepte uitdrukking heeft ons van een’ geleerde van
naam als de Heer M. zeer bevreemd. Als men
toch afgaat op hetgeen yjgedrukte exemplaren” soms omtrent oude schrijvers aangeven,
dan zal men - om ons nu maar alleen bij de
Chald. bijbeloverzetting te bepalen- ook die
van den Peutateuchus van den Pseudo-Jonathan voor die van JONATHAX moeten houden,
omdat ylgedrukte exemplaren”die
vermelden
als )Wertating van JOXATHAN BEN USIëL"!
Terwijl nu dienaangaande de Heer M. reeds
in de voorrede voor Genesis van den eersten
druk zijner verta,ling van den Peutateuchus,
in navolging van MENDELSSOHN, zich niet
aau ),gedrukte
exemplaren” gehouden heeft,
moest aangaande die van het boek Ruth eerst
in 1859 eene opmerking van Dr. F. hem tot
de erkentenis brengen, dat hij tot dusverre
zich verkeerdelijk op zoodanige opgave heeft
vertrouwd. Inderdaad zeer bevreemdend !
Wij gelooven, zonder laatdunkendheid, na
al het hier en in ons vorig artikel (bl. 179)
door ons gestelde, van den Heer M. zelven
te mogen verwachten, dat hij in de thans
aangekondigde nieuwe uitgave zijner vertaling van de Vgf Rollen (*), wanneer het daartoe niet reeds te laat is, naäl niet langer door
handschoen, maar door schoen zal overzetten.
1. D. N. V. B. H.
A.
Brandmerk op de wang (VIII. bl. 263, Vr.
309; vgl. 1X. bl. 50 en 119). Dat was, gelijk
ter eerstgemelde plaatse wordt aangemerkt,
geene ongewone straf. Z$ was bij de Romeinen niet onbekend en komt ook in de wetten

0 0 m niet al te wijdloopig te worden, verwijzen wij
den weetgierigen en b&ngsttJlenden lezer, die nopens
dit punt onderri& verlangt, o. 8. naar de geciteerde wer(*) Gevoegd bij den mede thans reeds gedeeltelijk ver.
ken van EWALD en 8bArscHüTz en naar des laatsten
schenen 4den druk zijner Peutateuchus,vertaling.
J&aisch Recht.
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van Koning tUITPRAND voor. Omtrent den
dief, op herhaalde dieverij betrapt, wordt gezegd: ponat in eo @dex) signum in fronte et in
facie. Leg. VL 26. Meineed en valsche getuigenis (valsche oorkonde) werden oudt$ds
in het land van Brielle en Voorne geregt met
brand in het zigtbaarste van het aangezigt
door eenen wit gegloeiden sleutel of ijzer.
VAN ALREMADE en VAN DER ~OHELLINC+,
Beschrijving van Brielle en Voorne , dl. 1. bl.
330. -Naar het Poorterboek van Wgk werden kwade eeden gestraft smitten sleutel.”
MATTHAEUS,
de Jure gladii, p. 22. - Ook op
andere misdaden, meestal van falsiteit, werd
het toegepast. Uit vele voorbeelden slechts
deze. Om dieverij werd, in 1459, te Utrecht,
eene vrouw op de kaak gezet, een oor afgesneden, een sleutel in de wang gedrukt, tot
het dragen van den schandsteen veroordeeld
en eeuwig uit de stad gebannen. In 1480
werd er een persoon, die eenen koopman het
zijne smit valsheyden” had afhandig gemaakt, twee uren op de kaak geplaatst, een
pennáng in de wangen gebrand en voor altijd
tien mijlen van de stad gebannen. DIATTIJAEUS, de NoDilitate, p. 476. Op het ondeugdelijk
en zwaarlijk beliegen van den domproost te
Utrecht, in 1462, volgde de veroordeeling om
op de kaak te staan, door de stad gevoerd te
worden en in elken kinnebak geteekend te
worden met eenen brandenden sleutel, voorts
eeuwig bannissement. I~URMAN, Utr. Jaarb.,
dl. 11. bl. 430. -In 1475 had MARGRIETE
anasd. van Leiden, een geconterfijt zegel aan
Leidsche lakenen gehangen en werd daarom
gestraft met de kaak, met een zegel in hare
wangen en eeuwig bannissement. DODT VAN
FLENSBURG, Utr. Arch.,dl.V. bl. 117. - Dat
ook te Amsterdam, nog in 1620, brandteekenen in de wang of het aangezigt , wegens bedriegerij, sluikerij en falsiteit , gegeven werden, vinden wij bij KONING, Aant.,bl69.-En
te Deventer komt het geven van brandteykens
op de kinnebakken, in de oude Xameraarsrekening, dikwijls voor, zonder dat de misdaad gemeld wordt. Uit later tijd, toen men
de vonnissen geregeld opteekende, hebben
wij o. a. deze gevallen. In 1523 had zekere
AREND HER~IAYS, geboren van Peize, bij Groningen, eeuc Meijersche bij Tiel geld ,en kleinooden afhandig gemaakt, onder voorgeven
van eene openbaring van St. HUBERT in de
Ardennen te hebben ontvangen, dat haar
overleden man niet uit het vagevuur gelost
kon worden, tenzij zij hem al haar geld en
kleinooden gaf. Hem werd te Deventer bij de
kaak in beide zijne kinnebakken een sleuter
gebrand en de stad bij verlies van zijn lijl
ontzegd. En in 1540 kreeg een man Ben er
zijne vrouw twee brandteekens op de kinnebakken, omdat zij met elkander getrouwd
waren, terwijl hQ reeds eene andere echtc
Dl. IX.

vrouw en zij eenen anderen echten man in leven had.Het waagratie, naardien zij, volgens
Deventer strafregt, den dood door het zwaa’i-d
ladden verdiend. Overijss. Alm. 1842, bl. 81,
,n 1846,bl.178. Men zie ook MATTHAEUS,
3e Criminibus , Tit. XVIII. de Poenis, 11,
Lijst van Kalifen (VIII. bl. 294, Vr. 365;
Tgl. 1X. bl. 26,45 en 210). Na den dood van
~OFIAMMED(~)-BEN-ALHAMAR werdzijnzoon
YOHAMMED 11 de tweede Koning van Grenaau, die in 1301 t, weder werd opgevolgd door
cijnenzoon MOHAMMEIJ(III)-ABD-ALLAE;~~~
opstand noodzaakte hem in 1309 het gebied
tî’ te staan aan zün’broeder MULEY-AL-NASSR,
11322. Een zusterszoon van beiden, rsrmaïL~BU-WALID-BEN-FICRAG, vermeesterde,toen
MOHAYMED 111 in 1314 verdronken was, Grekada en volgde later MULEY-AL-NASSR op. In
1325door een’neef vermoord, kwam zijn zoon
IIOHAMMED (IV)-BEN-ISMAïL
aanhetgezag,
lie zich vassal verklaarde van ALPHONSOS
X1. In 1333 b$ het beleg van Gibraltar door
Afrikaansche officieren vermoord,volgde hem
zijnbroeder YUZUF-ABU'L-~~~~~,die,nade
xergaaf van Algesiras, mede vassal van
Castilië en in 1354, in de moskee biddende,
vermoord werd. Zijn zoon MOHAMMED V, insgelijks vassal van Castilië, werd in 1359 verIreven door zijnen broeder ISMAïL en zijnen
bloedverwant Asu-SAïD , zoodat hij naar
Chudiz vlugtte en daar, gelijk later te Rondu,
koning werd. ISMAïL, koning geworden, erkende almede den koning van Castilië als zijnen leenheer, maar reeds in 1360 deed ABUsAïn (ALHAMAR de roode) hem vermoorden
en zich zelven tot koning verklaren. PEDRO
de wreede van Castilië deed hem verraderlijk
gevangen nemen en ter dood brengen, waarop
MOHAXMED(V)-BEN-YUZUF,
bijgenaamdLa7us de oude, weder te Gj*enada hersteld werd.
Zijn opvolger was MOHAMMED( VI J-ABU'LKAGEN, bijgenaamd Guadix, gevolgd door zijnen zoon ,ABU-ABD-ALLAH-YUZCF, t 1396.
De tweede zoon van dezen, MOHAMMED(VII)BEN-BALBA, maakte zich meester van het
gezag, maar, na zijnen dood, werd zijn gevangen gehouden oudere broeder YUZUF,
t 1432/3, door het volk tot koning verkoren.
Z$n zoon MULEY-MOHAMMED(VII~)-NASSRBEN-PUZUF, bijgenaamd el-Hayzari, de linksche, moest naar Tunis vlugten, toen een opstand zijn’ neef UI0~~~~nr~~(Ili)-eZ-Zaquir,
de Meiae, tot koning verhief, maar hij heroverde in 1429, met hulp van BOTL JUAN van
Castilië, den troon, en liet zgn tegenstander
onthoofden. In 1431 moest hij naar Mulaga
vIUgten,toen
YUZUF-BEN-ALHAMAR,
kleinzoon van ABU-SAïD, met behulp van denzelfden Spaanschen vorst, koning werd. Toen
deze echter in het volgende jaar stierf, aanvaardde hij voor de derde maal het gezag,
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om in 1444 weder otitt?oodd te worden door
zijnen neef MOHANNED(X)-BEN-OZMIH,
bijgenaamd el-Ahnuf, de kreupele, die op zijne
beurt in 1454 wederverdreven werd doorMoEABNED (XL)-BEN-IsmAïL,die
daartoe ondersteund was door koning JUAN en ARD-ELEAR,
een’ bevelhebber van MOFIAYL~ED VIII, en in
1465 t. Zijnzoon ALP-MULEY-ABU'L-HASAN,
tle oude, zag zich verpligt naar Malaga te
wijken, dat hem met Cuadixen Baza getrouw
bleef, toen zijn zoon ABU-ABD-ALLAH (Boabdil) bijgenaamd el-Zaquir, het kind, tegen hem
opstond en de kroon bekwam. In 1483 werd
deze in een’ slag tegen dechristenen
gevangen
genomen, waa.rop zijn vader weder naar Grenada terugkeerde. Zijn gevangen zoon, FERDINAND als leenheer erkend hebbende, wist
bij nacht in Grenada terug te keeren en aanvaadde daar weder het gebied, waarom ALP%WLEY- ABU’L-HASAN zijn’ eigen’ broeder AHU-ABD-ALLAH, bijgenaamd el-Zagal,
die in
de kracht der jeugd is, die in 1483, als gouverneur van iWalaga, eene overwinning op de
Christenen had behaald, tot koning verklaarde en hem de Alhambra tot woning gaf, gelijk
EL-ZAQUIR op de Albnycin resideerde, zoodat
beiden het gezag deelden. Toen EL-ZAQAL in
1487 een’ slag verloor, wilde men te Grenada
niets meer van hem weten, zoodat hij zich
naar Guadix , Almeria en Bazn begaf, en toen
laatstgenoemde stad in 1489 door FERDIYAND
ingenomen was, gaf hij aan dezen ook zijne
andere steden over, vertoefde nog eenigen tijd
op de hem in SparGe toegestane bezittingen
en vertrok daarop naar Afrika, welk lot hij
deelde met EL-ZAQUIR, nadat diens hoofdstad
Grenada ook in handen der Christenen gevallen, en dus het rijk der Saracenen in Spanje
vernietigd was.
C. W. BRUINVIS.
Portret vaa M. H. Tromp (VIII. bl. 321,
Vr. 366; vgl. 1X. bl. 54). De doorC.P. v.E.
gevraagdeportretten van de zeehelden TROMP,
zin in denBg*ielIevensgroot, in olieverf, goed
geconserveerd.
De eigenaar wil die echter niet ter copiering afstaan, maar wel verkoopen. Adres:
Lett. R. wijk 3, No. 6, Brielle.
F. M.
SchobbGak (VIII. bl. 323,Vr. 389 ; vg1. 1X.
bl. 57 en 81). De Heer v. GR. haalt BILDERDIJKS Verklarende Geslachtlzj’st aan, om te
bewijzen dat schobbejak een krijger was, die
een geschubd jak droeg. Hierin stemt dan ook
iedereen, geloof ik, met hem overeen ; maar
verder komt het in dat opstel voor, alsof de
krijgers met geschubde jakken eerst tot de
tijden der ridderschap en der Hoeksche en
Kabeljaauwsche twisten behoorden, terwijl
toch het gebrnik van geschubde jakken van
oudsher dagteekent.
In G. ENGELBERTS GERRITS, OnsVaderZand,

6de en 7de deel, wordt er veel gewag gemaakt van deze kleedingstukken, b. v. 6de
deel, bl. 260 : j)De zeventienjarige Merovingier (DAGOBERT) droeg een’ schitterenden
schubkoZder,“enz.Telkenmale
spreekt hij ook
Dver de Friesche schubkolders, die niet zoo
fraai waren als die der Franken. Dit nu toch
is in de 7de eeuw na CHRISTUS . Ook in de
oude geschiedenis maakt men al melding van
deze kleedingstukken, zie o. a. HERODOTUS ,
lib. VKI. cap. 61:
DE MACCABEëR.
Schilderij van het opbreken van ‘t beleg van
Dordrecht in 1418 (VIII. bl. 356, Vr. 438; vgl.
1X. bl. 127);Morliera of Bomkanonnen (Ald.)
Terwijl ik den Heer Mr. P. w. SNITS dank
zeg voor zijn uitvoerig en voldoend antwoord
op mijne vraag de Schildelyz van het opbreken
van ‘t beleg van Dorddrecht in 1418 betreffende - is het mij aangenaam iets naders te
kunnen mededeelen omtrent het gebruik van
mortieren of bomkanonnen, bij ‘t beleg van
het Utrechtsche Blokhuis Gildenburg aan de
Vaart. Ik vind namelijk daaromtrent door
Mr. A. N.C. VAN ASCH VAN WIJCK, in het Tgdschrift voor Geschiedenis enz. van Utrecht,
jaarg. 1841, bl. 363 en volgg., het na te meldene opgeteekend :
11De Hollandsche beIegeraars
bemerkende,
dat het aanwezige geschut niet genoegzaam
was om eene bres in het blokhuis te schieten,
werden bedacht om den Bisschop, die zich
den 16den September 1482 naar het leger
had begeven. . . te verzoeken, zijne twee
groote stukken geschut, mortieren genaamd,
welke waarschijnlijk de dienst gedaan hebben van de hedendaagsche bomketeIs’, naar
het leger te laten vervoeren. Doch ook deze
bussen deden de gewenschte uitwerking niet,
waarschijnelijk
uit gebrek van genoegzame
kubde, om dezelve behoorlijk te bedienen,
daar zij, zoo als bij MATTHAEUS gezegd wordt,
wel werden afgeschoten, mer .zy niet raekten.”
T. a. p, vindt men nog in de noot (1) de
volgende aanhaling uit NATTHAEUS ,489 :
IjDoe sende die Bisschopvan Utrecht voert
op den xxx dach in September twee groote
bussen, die men mortieren heet, ende die
schiet men in de lucht, ende [!] vallen van boven
neder.”
Dat de Heer VAN ASCH VAN wJJClc de bij ‘t
beleg voornoemd gebezigde Gorkumsche bus
van 17 voet een monstermortier noemt, zal wel
niets meer zijn dan eene herinnering aan het
schutgevaarte van dien naam, ‘t welk men
op de Citadel van Antwerpen spelen liet. Mijn
geëerde berigtgever spreekt immers van eene
bres bij ‘t tweede schot, en met mortieren
schiet men geen bres.
J. H. VAN LEXNEP.
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J. H. Reisig (VIII. bl. 359, Vr. 456 ; vgl.
XX. bl. 90,142 en 212). De vraagaan het slot
van de (1X. bl& 142) gemaakte aanmerking
over REISIG, zal, ZOO ik meen, kunnen beantwoord worden door te verwijzen naar de
Handelingen der Maatschapp2j van Letterkunde te Leiden van het jaar 1822, in welk jaar
Prof. SIEUENBEER naar zijne gewoonte, in de
toen gehouden algemeene vergadering, den
overledenen JACOBUS KANTELAAR heeft herdacht.
V, D. PF,
(1X. bl. 34. Vr. 60: &l.
was predikant bij
de Waalsche gemeente te ‘s Gravenhage, van
1618 tot 1630, toen hij werd afgezet. JEAX
D'ESPACINE kwam aldaarin 1621,in de plaats
van JOH. UITENBOGAERT; hij was pred. te
Orange, onder het synode v. Dauphiné, en
werd beroepen voor den tijd van drie jaren,
welke later verlengd is tot in 1629, wanneer
hij zijn ontslag verzocht en bekwam, en naar
Engeb9id vertrok. Dat hij aan SAUISSON zoude Zijn toegevoegd, schijnt alzoo alleen te
beteekenen, dat hij zijn medehelper in den
dienst werd. Er bestaat een portret van JORAXXES
D'ESPAGNE,
volgens omschrift, geboren in 1591, overleden 25 April 1659, hebbende een zesregelig Hollandsch
vers van P.
SIADT, waarvan de twee eerste regels luiden :
Jean d’l?sDaane

bl. 185). JT&”

SAlk3SON

Ziet hier D'EBPAQRES

beeld, die mrs van schoolverkeerdbeid,

In Eng’land steigerde ten toppunt van geleerdheid.
Het is alzoo vermoedelijk van denzelfden
persoon; doch of van hem, dan wel van een
zoon de schriften zijn, bij BAYLE, Dict., vermeld, mag ik niet bepalen. Zie voorts DE
RIEMER, Beschr. van ‘s Gravenhage, dl. 1. bl.
410.
V. D. N.
Mr. Hendrik Charle;P Focke (1X. bl. 65,
Vr. 85; vgl. bl. 191). In antwoord op deze
mijne vraag, die ik deed in het belang van
het door mij bewerkte Biographisch Woorden6oek der Nederlanden, ontving ik de volgende
berigten, waarvan ik vertrouw dat de mededeeling aan de lezers van den Nuvorscher niet
onwelkom zullen zijn. HENDRIK CHARLES
FOCKE werd geboren te Paramaribo den 16
Augustus 1802. wij genoot zijne opvoeding
in Nederland en werd aan de Hoogeschool
te
Utrecht tot Meester in de regten gepromoveerd. Hij keerde naar Suriname terug, werd
aldaar Auditeur-militair en later President
van het collegie van kleine zaken. Hij overleed in zijne geboorteplaats den 29sten Junij
1856.
FOCHE was een man die om zijne braefheid , minzaamheid, regtschapenheid en buitengewone kunde, gepaard met eene bijzondere nederigheid, algemeen geacht en bemind
was. Als letterkundige en botanist maakte

h$ zich door zijne geschríften’beroemd

en als

componist bekend.
In 1854 was hij, met de Heeren Ds. CL VAN
SCHAICK, Dr. CH. LANDRES,
Jhr. c. A. VAN
SYPESTEYN~~ Dr. F.A.c.~uMoa~~~~oprigter, en later een zeer ijverig medewerker van
het tijdschrift West-lndië,Haarl.
1854-1856
8O. 2 deelen.Vooral
zijn daarin merkwaardig
zine verhan.delingen
Over de Arrowakken en
Aunne taal (lste deel, bl. 42/, Over de Surinaamsche VaniUe (lste dl. bl. 275) en Over de
Surinaamsche Negermuzijk
(Zde dl. bl. 93).
Voorts plaatste hij in den Fakkel (dl. X,
1834, bl. 377 en volg.) eene verhandeling getiteld Muizenissen, terwijl vele botanische
bijdragen van zijne hand gevonden worden
vooral in de werken van het Koninklijk Nederlandsch In stituut en van de Academie van
Wetenschappen, waarvan FOCXE corresponderend lid was. Als kundig beoefenaar der
Neger-Engelsohe taal, deed FOCKE zich kennen door zin Neger-Engelsch en Nederduitsch
Woordenboek, Leid. 1855,80.
Op den 29sten Jund 1858 had op het kerkhof de Nieuwe Oranjetuin te Paramaribo, in
tegenwoordigheid van eene groote menigte,
de onthulling plaats van het gedenkteeken,
dat door de zorg van den Wel-Eerwaarden
Zeer geleerden Heer C. BI. MOES en de Heeren
R. REYtIDY,C.JZ.eR
Dr. CHS. LANDRfi,op
het graf van den te vroeg ontslapenen en algemeen geachten FOCKE geplaatst was. Dat
gedenkstuk, geplaatst op eau gemetseld voetstuk,en omgeven van een fraai ijzeren traliehek, is van gegoten ijzer, en vervaardigd in
de fabriek van de Heeren DE WAAL en Co. te
Utrecht. Hetzelve munt uit zoowel door groote eenvoudigheid als door sierlijkheid in uitvoering. De volgende opschriften zijn er op
geplaatst.
Op het front,:
HENDRIK CHARLES FOCKE, J. U. D.
President van het Collegie van kleine zake~~
in Suriname; Corresponderend Lid van
de h70ninklijke Akudemie vali Weten.
schappen enz. enz.
Op de keerzijde:
Geboren den 16 Augustus 1802 te Paramaribo,
en aldaar overleden den 29 JunG 1856.
Op de andere zijde:
Hulde van Surìname’s Ingezetenen nan
Verdienste en Deugd.
En op de vierde ziJde:
De Ootmoedige zal Eer ontvangen.
Spr. van SALORIO XXIX 236.
Hoe de Heer C. G. (ter laatst aangehaalde
plaatse) uit mijne vraag heeft kunnen opmaken, dat ik ZOU denken, dat er andere redenen zouden kunnen zijn voor de oprigting
van het boven beschreven monument, dan
die voor de hand liggen, verklaar ik niet te
begrijpen.
K.J.R.VANHARDERWIJK.
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Volksvooroordeelen
(1X. bl. 67,Vr. 97, vgl.
bl. 193). Dit vooroordeel bestaat nog gedeeltelijk in Zeeuwsch-Vlaanderen onder minkundigen en menschen van bekrompenegodsdienstige denkwijze. xj heugen gevallen,
waarin een drenkeling er het slagtoffer van
werd.
G.P.ROOS.
FiZz$pa of Philippe (1X. bl. 67, Vr. 98 ; vgl.
bl. 195). Haar kan wel geen grooter lof gegeven worden dan door LARREY, Ge5ch.v. Engeland, dl. 1. bl. 594, kol. 2, die zegt, dat UEDL'ARDIII eene gemalin hadt die hem wel geene
grote Staten ten huwelijk aanbragt, maar
van eene schoonheid, die voor geene vrouw
van haren tijd behoefde te wijken, en zoo
deugdzaam dat niemand haar kon evenaren ;
haarnaam was PHILIPPEVANHENEGOC'WEX,
en hij werd bij haar vader van twaalf kinderen." D. HUME, Historie van Engeland, dl. 11.
bl. 631,noemt PHILIPPA VAN HANAIJ,'~~~~~
ongetwijfeld eene fout, is ; HUBNER, Geslachttafelen, Tab. 67 en 73, noemt haar de dochtervan w1~~~~111,Graafvun
Henegouwen,
enz., gehuwd in 1327 en overleden in 1369.
Het. gebeurde v66r en bij haar huwelijk leest,
Jnen bij WAGENAAR, Vaderl. Hist., dl. 111.
bl. 210 volgg. en de schrijvers uldaar aangehaald. Doch waartoe meer vermeld, daar
aan den Heer v. H. dit alles moet bekend
Z$l.
V. D. N.
Schimpdichten (1X. bl. 68 ,Vr. 107, vgl. bl.
195). Beuls Disparatie en Grafschrift op
DANIEL RAAP, zijn met menigte van anderen
deze zaak betreffende stukken, ingedrukt in
het Dichtkubdig Praaltooneel van Neerlands
wonderen, zesde deel; de spelling is echter
min of meer anders.
V. D. N.

waaruit, alsmede uit de opdrag t van Bunjan
aan zijne moeder, mij gebleken is, dat hij de
oudste der kinderen was, tien jaren oud bij
het overlijden van zijnen vader, dat zijne
moeder MARIA was genaamd, die met vijf
kinderen nableef en vier maanden na den
dood van hatin man, van een zesde kind beviel. LAMBERTUS'
tweede vrouw, waarmede
hij in 1703 te Groningen huwde, was eene
dochtervan THEODORUSFELTMAN~~HELEXA
ALLEGONDAMETT~NGVB~ Engersum.
T. A. R.
Joannes Sybing van Hernikhuizen (1X. bl.
101, Vr. 149; vgl. bl. 224). Hij schreef zich
altijd, volgens zijne voor ons liggende naamteekeningen van 1716 tot 1724, VAN HERMKHUIZEN, was Theol. Doet., Propon. toen hij
pred. werd te Rolde in 1716, van waar hij in
1724 vertrok naar Utrecht, en overleed den
28sten Januari 1740. Was hij ook een bloedverwant van de predikanten en broeders
BERNARD~~FREDERIK VAN HERM~HuIZRN,
vermeld bij SOERXANS, Reg. der predikanten
ua71 Zuid-Ho&, bl. 52,75,146
en 156 ? Waar

en wanneer was hij geboren ? Waar promoveerde hij ? Heeft hij ook iets in het licht gegeven? Elke inlichting hieromtrent zal ook
T. A. R.
welkom zijn aan
ANTWOORDEN.

,,Der Hinkende Bote” (1. bl. 55). Door dezen titel heeft de uitgever of redacteur Van
den welbekenden kalender zeker willen te
kennen geven, dat zijn almanak j>een bode
der waarheid” was. Men weet, almanakken
hebben gewoonlijk den naam van leugenzukken. En, volgens de vaderlandsche spreekDe Vrienden geven de Vensterglazen(IX. bl. woorden: afzeggen hinkende boden de waar100,Vr. 141; vgl. bl. 223). Den 22sten Junij
heid” en l,verwacht men,” aleer men zich
16160.~. schreef STICKEuit's Gravenhage.
verontrust, liever eerst nog j)den kreupelen
,>Wy worden hir gemant vmme 37 gulden bode.” Deze toch wordt in zijn langzamen
vor glase , dye gesat synnen mit der Lant- gang door het ) ware nieuws” achterhaald,
’ schapz waepen in dye huesser van den Am- terwijl de faam, als )j telegraphische boodbassadoer ARTSEX. Dor wiens last sulcks ge- schap,” (vroeger heette zij Duivenpost) hem
schiet is konnen wy nit weten ende sulcks by vooruitsnelt.
J.H.VAN LENNEP.
vornomden ARTSENS tho vragen is vnbehorlick. ende dve glaesemaeker wit it vns nvet
Iiunstnaatige Schijndood (111. bl. 162, Vr.
te seggen, rnir ltep dagelix vm sin gelt. IJ% LXXXVI). Eene herhaling van deze vraag
wil1 believen vns mit den ersten tschrvuen
in eenigzins anderen vorm en met nieuwe
wat wy doen sollen.”
bijzonderheden verrUkt, vindt men in ons
maandblad, IV. bl. 262, Vr. CXXLX. Het
&zmbertus de Beveren (1X. bl. 101,Vr. 148 ; geheele verhaal zal wel tot de periodieke
vgl.bl. 223),die zich ook weldra BEVEREN sprookjes behooren, daar men naauwelijks
schreef; men zie over hem VAN DERAA, Biogr. gelooven mag, dat eene christelijke regering
Woordenb. Tot, aanvulling diene, dat zijne ge- ter liefde eener booze en onnoodige wetenboorteplaats die daar twijfelachtig gesteld schap, een levend - al ware het ook een ter
wordt, Heusden is, volgens zijne eigene aandood veroordeeld -meisje aan een’ geleerde
teekening in het Album, Acad. te Groningen tot zulke proefnemingen zou afstaan. En dit
in 1688; de Synodale Handel. van Stad en mag eene regering niet. Een ter dood verLande in 1622 en familieaanteekeningen , oordeelde staat niet tot hare beschikking,
”
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staat haar niet te begeven. Ware het geval
werkelijk geschied, het ware een tweeledig
gruwel, door geen Europa te verdragen.
J.H. VANLENNEP.

Kapite&ÁYchanp(IV.bl.l27,Vr. 107). Vermoedelijk zal de te Woerden bestaande graftombe voor eenen kapitein SCHAAP (wiens
voornaam P. C. K. niet opgeeft en die toch
wel denkelijk op de tombe zal te lezen zijn)
opgerigt zijn ter eere van kapitein DIRCK
SCHAAP, vermeldbij DEJONGE,~~~~~Z~~,
dl,
DI. bl. 282, en dl. IV. bl. 172, -alwaar deze
eerst in 1677 voorkomt als schipper op den
straatvaarder Constantinopel van 32 stukken,
waarmede hij zich dapper tegen twee Fransche schepen gedroeg ; later, in Julij 1700,
behoorde hij tot de vloot v66r Koppenhagen,
toen hij als kapitein op het fregat de Beschutter bevel voerde, onder het opperbevel van
den Vice-Admiraal GELEYN EVERTSEX.
V. D. N.
Johan Adam Steinmetz (IV. bl. 166, Vr.
LXXXI). Bij mij is een exemplaar van het
portret van dezen, in kl. 8O., SYSANG sc. ; het
onderschrift heeft alleen zijn’ naam : J. A. S.
Abt zu Berga, gebohren A”. 1689, d. 24 Sept.;
het is waarschijnlijk uit een of ander zijuer
uitgegeven schriften genomen. Voorts staat
dat ‘hij in
daarbij door mij aangeteekend,
1763 overleden is, en dat er een werk bestaat,
getiteld: w. BERNHARDI, GodseZiges Lehen und
Werken von STEINMETZ, Be& 184O;meeris
mij daarvan niet bekend. Het portret stelt
STEINMETZ voor met mantel en bef en groote
alonge paruik op het hoofd, de regterhand
rustende op een op de tafel staand boek of
bijbel.
V. D. N.
Albumsuit de XVIIde eeuw (V. bl. 249, Vr.
CLXIII). Onder het getal der tot heden bewaard gebleven Albums, zijn die, op deDordsche Synode verzameld, niet de minst belangrgke, daarbij ook minder talrijk, als tot
een bepaald tiJdstip in de kerkelijke geschiedenis behoorende, en daardoor dan ook meer
zeldzaam voorkomende. Tot deze soort behoorendievan JOH.DIBBETZIUS,V~D.DANIEL
~~~~~PHILIPPUSEILSHE&~IUS, denkelijkook
datvan ANTH.WALAEUS,~II van IIENRICUSAB
ESSEN, allen leden van de Synode; nog die
vanTHEOD.AERARIUSen van REGXERUSBOG E R M A N , ofschoon geen leden daarvan. In het
eerstgenoemde, volgens opgave van den tegenwoordigen bezitter, den Heer SCHINKEL,
te ‘s Huge, ziet men de inschriften van alle de
leden der Synode; in dat van BOGERMAN,
die een broeder was van den Voorzitter JOHANNES BOGERMAN,
zijnde toenmaals predikant te Harlingen, ziet men 81 inschtijvingen, uitsluitend van leden der Synode,

waaraan alzoo eenigen ontbreken; van de
buitenlandsche leden ontbreken alleen dat
van J. DEODATUS, en van de politieke Heeren
dievan MUYS VANIIOLY,BOELIUS~~HAGEN;
indien dit nu het door TRAJ. YOS. bedoelde
Album is, doet het mij genoegen het bestaan
daarvan te berigten.
V. D. N.
Johannes Kellenberch Dortsman(Vl..
bl. 223,
Vr. 341). Waarschijnlijk zal D. F. nu reeds
bekendzijn, wie~~~~~~~Nwas,zooniet,
dan
kan hij betreffende den persoon van ADRIAAN
DORSIIIAN of DORTSMAN berigt vinden in het
werk van den Heer c. KRAMN, de Levens en
Werken derHoZlandsche
envlaamsche
Schilders,
ookbij VAN DERAA,UU VAN HARDERWIJK,
Biogr. Woordenboek, in voce , en aldaar gelijk
ook uit den ïVuvorscherVII1.
bl. 14 vernemen,
dat hij de bouwmeester was der Nieuwe Luthersche kerk, op den Singel te Amsterdam,
in 1688. Een exemplaar van zijn fraai, maar
volgens KRAMM zeer zeldzaam, portret is bij
mij voor de letter, of eenig bijschrift.
V. D. N.

Verveer (VIL bl. Bl, Vr. 45). De voornaam van dezen Generaal-Majoor was JAN ;
hij is geboren te Rotterdam in 1776, en aldaar
in de maand Augustus gedoopt bij deRemonstrantsche gemeente; hij heeft eene dochter nagelaten, die weder naar Amerika is
vertrokken en denkelijk nog in leven is.
V. D. N.
Copij (VID. bl. 66, Vr. 82). Het handschrift, dat ter drukkerij wordt gezonden,
heet copij, omdat het den geschreven voorraad (Lat. copiu) bevat, waaraan de zetter
zich bij zijnen arbeid te houden heeft. Zie
WEILAND,~~
voce. Ofzouhetook cop$ zijn,
wegens de voor menigen zetter zoo welkome
gelegenheid (copia) om het geduld van den armen corrector weder eens duchtig opde proef
te stellen ? Ook een afschrift wordt cop$’ genoemd , - volgens WEILANDS gissing, omdat
in de middeleeuwen door het afschriven de
zaak vermenigvuldigd en onder velen verspreid werd.
BL.
Olivier Gol&mith te Leiden (VID. bl. 68,
Vr. 95). Ten jare 1753, terwijl de Hertog van
Richemond met zijn’ broeder, den zestienjarigen GEORGE LENOX , en hun gevolg, hunnen
Geneefschen Gouverneur TREMBLEY, hunnen
Franschen kok RONOR~ JUSTE, en vijf bedienden, tegelijk met niet minder dan een twaalftal andere Engelschen, de beroemde Hoogeschool te Leiden bezochten, kwam daar ook
de avontuurlijke OLIVER GOLDSIIITH aanzetten, laatstelijk uit Edinburg, en liet zich op
den 2lsten September als student in de medicijnen in het Album civium academicorum

ínschrijvem , acttidër dat evenwel zijne woonplaats of de naam van zijn hospes door hem
opgegeven werd. Hoewel over den juisten
tijd altijd wel eenig verschil en twijfel zal
bl$ven, moet hij naar onze berekening reeds
sedert April te Leiden geweest zijn, en strekte zijn verblijf er zich niet langer dan tot
Februarij 1755 uit. Over het jaar zijner geboorte zijn de levensbeschrijvers het niet
eens; gemeenliik acht men 1728 voor den
waren datum. Ondertusschen geeft het AlOzano den 0uderdom van 22 op, maar is van
iemand als GOLDSMITH, eene kleine distractie
niet aannemelijk? Zonderling is het, dat hij
zijn’ naam schijnt verzwegen te hebben, want
hij staat slechtsals WILLIAM otrvnu geboekt,
wat insgelijks niet kwaIijk overeenkomt met
de geaardheidvan den letterkundigen bohémien. Ik herinner mij niet, hoe ik meen te
weten, dat hij nog al veel bij Prof. GAUBIUS
aan huis kwam. Als lidmaat der Engelsche
kerk schijnt hij zich niet aangegeven te hebben, althans is mij, na naauwkeurig
onderzoek, verzekerd, dat denaam van GOLDSMITR
op het ten stadhuize aanwezige lidmatenboek der Engelsche kerk niet wordt aangetroffen. Dr. ELLIS, die tegelgk met den dichter te Leiden studeerde, moet de eenige bron
voor nasporingen omtrent GOLDSMITHS verblijf in de Academiestad zijn, doch zijne werken zijn op de Universiteits-Bibliotheek niet
voorhanden, Indien eenig navorschend man
er in het bezit van is, houd ik mij voor de
inzage aanbevolen.
Dit weinige ter beantwoording eener vraag,
geruiman tijd geleden in dit tijdschrift gedaan.
J. K.
Hadewy van Raaphorst van Bloemesteyn
(VIII. bl. 199, Vr. 247). Ofschoon ik deze
vraag niet geheel kan beantwoorden, omdat
de bronnen, die tot de vraag hebben gediend,
niet altijd zuiver zijn, wil ik toch het middel
aan de hand geven, waardoor men op het
spoor kan komen.
In het Archief van Leiden zijn eenige afschriften van de leenen der abdij van Egmond,
waarin op het jaar 1377 den volgenden brief
voorkomt :
&ond zij allen denghenen die desen brief
sullen sien off horen lesen, dat ick HAESTIEN
VAN BLOMESTEYN,
heren GHERYTSdr. VAN
RAEPHORST , opgedragen hebbe en quytgeschouden mit mijner vrijen wille min Heers
de Abt van Egmonde,
tot AtPHAEnrs behoef?
VAN
DER HURST
mijns zoons, al zulckleengoet
als ick te houden #ach van mijnheer den abt
voors. Ende dit goet is twee hoven lants, die
ligghen op Ruven in Del$ant ende vieftyen
morgen lants ende twee hont mitter waning
diere op staet geleghen indt ambacht van
rScipEeden, in deser manieren, dat ick HAES-

voors: sal behouden alle die renten, díe
jaerlicx van den goede comen sellen tot mijne
liftoch, ende als ick sterve zoe sal ALPHART
voorschreven dat goet alinghe gebruyken
mitte renten, ende na ALPHERS doot zoe zal
lit goet comen op @en oudsten zone, die van
YABELIEN sijne WijveHeeren
JAc0Bsdy.v~~
DEN WOUDE gecomen is, ende had hij ghenen
zoen bij MABELIEN voors: soe soude dit goet
:omen op sijn dochter die hij bij MABELIEN
hadde. Ende alsoe voirt alsoe lang als eenicg
wettachtich erffnaem wair ghecomen van
LLPEART en MABELIEW voors: Ende wairt
lat saecke dat ALPHART sterve, sonder wittachtich erfkaem die van MABELIEN comen
wair, 808 soude dit voorseyde goet comen op
\tPHARTS rechte erffgenamen , die van Heeren GERYTS lijve van RAEPHORST ghecomen
wair. A”. 1377. Dingsdag na Sinte Martijns
ransl.”
Wanneer nu de oorsprong van dit leen
n het Archief van de Abtdij van Egmond (op
let Rijks Archief aanwezig) nader onderzocht wordt, geloof ik wel dat zulks eenige
opheldering zal geven, betreffende het gellacht BLOEMESTEYN,RAAPHORST~~VANDEB
TIEN

iORST.

De opvolging van het leen na 1377, is mij
liet duidelgk voorgekomen; doch men leert
laaruit, dat na ALPHARTS dood in 1403, dit
een oi, zijne dochter HERSTIJN kwam.
In 1422 vind ik vermeld GHERYT VAN oc~ENBERCH, die het Ieen opdroeg aan ALPHART
VANDERHURSTenGHERYTCLAESVANRAEPKORST.

In 1433 werd dit leen verkocht door

JAN

VANDERH~RST,ALPHARRTS~.

In 1456 was het in bezit van JACOBARENTSZ.
VANHODENPIJL,MARIAVANHODENPIJL,jOuCvrouwe VAN DER HURST en haarzoon JAN.

Een gedeelte kwam vervolgens aan zekere

te Delft.
!i kapellenij,
Uit eenen brief, oorspronkelijk nog voor-

handen in het Archief van het klooster Rodenburg (buiten Leiden), blijkt, dat HADEWY
(dochtervan GRRRITSANRAAPH~RST),
Vrouwe van Bloemesteyn, in het jaar 1391 nog in
leven was.
Dezen brief is van den volgenden inhoud :
r>%%rr&rmwIr haren QHERYDS dochter VAN
RAEPRORGT, Vrouwe van Bloemensteyne,
doen
cent ende kenlic allen ludan dat wi verhit
hebben ende verlenen mit dezen opene brieve
WJL~AMSYIYIONVREDERICS~O~~
teLeydeaa1
zulke tiende alze FLORANS STREVEL ende
CLAES zijn oude vader van ons ende van minen heer minen vader Haren QRERYD van
Raephorst voors. plaghen te houden, wilke
tiende gheleghen is in den Ambachte van
Leyderdorp tusschen den Vliet ende den
Maarediic ende inde nywe poorte tusschen
den nywen Rijn ende den ouden Hyr waren

over mine liefs heren manne
REYNBOUT

GARBRANTS
BERGHE. Ende

van ItcZlant alzc

ZoBIl

0Ude WILLA&!

DEN
omdat dit vast ende
stade ze1 bliven zo hebben wi dit bezegheh
mit onzen open zeghel. Ghegheven int jaer
ons heren duaent driehondert een ende tneghen.
tich des woensdaghes na Sinte Johans decollacio.”
Het wapen is niet dat van RAAPHORST,
maar van een ander geslacht; zijnde 10 bloemen (of zo0 iets), geplaatst 4,3,2 en 1.
..R. E.
VAN

Waarde van den grond in Amsterdam (1X.
bl. 35, Vr. 62). Als voorbeeld van de opbrengst van afgestane gronden te Amsterdam,
in 1670, kan strekken het volgende, uit authenthieke
bescheiden
overgenomen.
(IVe. Resolutie-boek 1668-1671, f”. 90 en
137). De 8 Jan. 1670.
Door NATHANEL COHEN enz. ouderlingen
der Hoogduytse
Joodse gemeente in coop
overgenomen, drie erven No. 1, 2, 3 aan ‘t
plain van de muydergraft en ‘t parck, en sulx
om een Synagoge op te bouwen teegen 12
atuyvers7% penningen per de vierkante roet
sullende de juckinge van stadtwegen van
kant gemaekt worden, enz.
Den 12 December 1670.
Is aan ABRAHAM PAREIRA enz. ouderlingen
van de Portugeesche Joodsche natie, voor
derselver natie vercoft een Parck Erven tusschen de Muydergraft en de St. Teunis Bredestraet, ende tusschen de gemelde straet ende de Heerengraft, t.otThien stuyver de vierkante roet, op conditien gelyk de andere Erven van de stad vercoft werden.
S.I. MuLDER.

Carel Baron van Boelselaar (1X. bl. 37, Vr.
72). Deze was een zoon van WILLEN Baron
VAHDE~BOETGELAAR envan EVA~ARIASLICHER, hij werd geb. 6 Aug. 1728 en stierf21
Sept. 1803. Alle de schrijvers, bij welke men
omtrent hem berigten kan vinden, worden
genoemd door v. D. AA, Biogr. Woordenb. op
het artikel en tevens bijzonderheden uit familiepapieren en particuliere berigten medegedeeld. Behalve zijn silhouet voor de Belegering en verdediging van de Willemstad door P .
v. OLDEXBORGH , bestaan er onderscheidene
verschillende portretten van hem. Zijne beide
dochters genoten, naar men wil, eene jaarlijksche gratificatie of douceur van het rijk, zoo
men meent tot aan haar overleden, welke
gelden wel eens spottenderwijze de ulevelletjes voor de freules genoemd werden.
V. D. N.
H. van Dam (1X. bl. 37, Vr. 73). Van dezen schrijver schijnt weinig bekend tezijn.
De opdragt van zijn werkje over Westvoorn,

enz. teekende hU in MddeZharnìs,
zoodat h$
vermoedelijk aldaar woonachtig was. ZUne
onderscheidene schriften,vermeld bg v. D. AA,
vervolgd door VAN EARDERWIJK, Bìogr. Woordenb., zijn ta Rotterdam bij H? GODDAEUS gedrukt in 1680 en 1682. In een exemplaar van
z&e Korte beschrajv. v. h. Eylandt Westvoorn,
is door den geleerden c. A. VAN WACHENDORFF te Utrecht, eigenhandig aangeteekend,
dat M.BROUERIUS VAN NIEDEK in 1717 beloofde eene door hem met aanteekeningen
vermeerderde uitgave van dit werkje, zie
Hist. Crit. de la Rep. des lettres, t. XUI. p.
413, doch zU zag nooit het licht. In het vervolg op RALHA, Tooneel der Vereen+. Nederl.,
dl. 11. bl. 310, art. Westvoorn, zegt NIEDEK,
dat de uitgave alleen naar de platen wachtte.
Indien alzoo het HS. van VAN NIEDEIS nog
hier of daar mogt schuilen, ware het te wenschen dat zulks bekend gemaakt, naar den
inhoud onderzoek gedaan, en het belang4ke
daaruit medegedeeld werd.
V. D. N.
Ds. A. Hegnsius (1X. bl. 57, Vr. 74). In
het aangehaalde werkje bl. 115, zegt de
schriJveq jjdat HEIJNSIUS naer het schyndt,
met syn gemeente niet wel heeft kannen accordeeren.” Vermoedelijk zal zulks, gelijk
men het thans zoude noemen, in zijne rigting
gelegen hebben,daar de schrijver daarop laat
volgen, sdat het onmogelijk is alle man van
pas te maken.”
Na zijn vertrek van Goeree bediende hij
steeds andere gemeenten tot aan zijn overlijden, gelijk bij SOERYANS, Kerkel. Re+ van
Zuid-Holland en bij DE JONGRE, AVaamljst
der Geldersche Synode wordt vermeld ; beiden
echter noemen hem JOHANNESHEYNIUS. In
1678 vertrok hij naar Bommenede, vandaar
in 1682 naar Pouderoyen en Aalst, en in 168:)
naar Gan~eren, alwaar hij in hetzelfde jaar
V. D. N.
stierf.
Gedichten van Johan Beets en Joan Bodecheer Benningh (1X. bl. 70, Vr. 111). Naardien R. zegt, de uitgave van JOHAN BEETS'
Dichtkonst 1665 te kennen, zoo zal hij ook
daarin zien kunnen, dat het eerste, in dien
bundel voorkomende stuk, Afelissa getiteld,
reeds in 1626 is uitgegeven, gelijk de Toeeigeningh er van, den 16den Dec. van dat jaar
geteekend uit Hoorn aantoont. Onder deMengelrtjmen ziet men vele insgelijks van vroegeren tijd, als van 1622 toen hu bij neef HOOCIERBEETS
op Loevestein zat, van de jaren
1627, 1631, 1632, 1638 en 1639;hetbldkt
echter niet, dat daarvan vroegere uitgaven
bestaan. Ook de Hoogleeraar SIEGEIBEEK ,
die in zijnen bundel Redevoeringen en Verhandelingen, Dordr. 1836, de Dichtkonst van Mr.
JOHAN
BEETS, een onbekend dichter der 17dc

WUW,

gelijk hij hem noemt, en de daarbij

gevoegd0 Brieven VanHOOGERBEETS
lijk behandelt, schijnt de uitgave

Opzette-

van 1668
voor de eerste der overige’ dichtstukken te
houden (zie bl. 258). De Heer ABBING in zijne
Gesch. der stad Hoorn, van een en ander gewagende, geeft dienaangaande evenmin licht.
Reeds Nrzv. 111. bl.11 en 12 isvanB~~~~en
zijne Dicktkonst
breedvoerig gesproken.
Van BODECHEER~ENNINGH
blijkt,datz$n
Goude illuntgoddin reeds in 1628 moet uitgegeven zijn, daar het woord tot den Leser van
* de eerste druk, is gedagteekend Leyden 3 Februarij van dat jaar; en volgens den aanhef
der Voorreden tot den Leser in de uitgave zijner gedichten, Am&. 1630, getiteld Leydscke
Oorlofdagkan, waarbij ook zijne Velddeunen
en andere gedichten, schijnt deze de 2de druk
te zijn. Het laat zich niet denken, aangezien
hunnen leeftijd, dat en BEETS en BODECHEER
reeds in 1622 of kort daarop, gedichten in
druk zullen hebben uitgegeven.Beiden waren
in 1606, of BEETS welligt iets vroeger, geboren ; doch HOOGERBEETS was zeker met hunne
verzen en dichttalent bekend.
V. D. N.
Mad. de Panquille (1X. bl. 71,Vr. 121).De
naam, onder welken zij meer bekend schijnt
te Zijn, WaS DE LA CHARCE DELATOURDU
PIN dite PHILIS, haar portret ))en habit d’Amazone,primo à ckeval, secO.apied,par~~~~~~~"

wordt vermeld in la Liste de portraits des
Ebancois illustres in LE LONG, Bihlioth. Hist. de
la France, torn IV. p. 166, Paris, 1775.
V. D. N.
veriíuizing van Nederlanders naar Brandenburg in 1170 (IX. bl. 102, Vr. 158). Het
waren niet alleen Hollanders, maar ookVlamingen , Westphalingen en Allemanen, die
ALBERT de Beer naar het Brandenburgsche
lokte en met vruchtbare landerijen beschonk
om zijn veroverd en door de oorspronkel$ke
bewoners bijna geheel verlaten gebied weder
te bevolken. ‘t Moet ook reeds v66r 1170 geschiod zijn,aangezien
hij in dat jaároverleed,
zoodat de toenmalige geweldige watervloeden geen aanleiding tot deze landverhuizing
gegevenhebben.WAGENAARplaatstdanook,

schoon zonder jaartal, deze gebeurtenis merkelijk vroeger, zelfs te vroeg, dewijl ALBERT
eerst na 1142 het Markgraafschap vermeesterde. Over de aan onze landgenooten aldaar
verleende voorregten,zie
men het merkwaardige werk van VON WERSEB~ , Ueber die Xiederl. Koloniën, welcke im Nördlic%en Deutschland im Idten Jakrhundert gestiftet worden.
Hann. 1815, aangehaald in Mr. H. J. KOENEN , De Nederlandscke Boerenstand, kistorisch beschreven, bl. 137 (vgl. ook bl. 33).
C. W. B.

Overstrooming i>a Vlaanderen in de elfde
eeuzu (1X. bl. 103,Vr. 159). Deze overstrooming wordtdoorJ. MEYERUS nietophetjaar
1107 of 1108, maar op 1109 gesteld. Zie
zijne AnnalesFlandriae,
L. IV. p. 42, ad arm.
MCIX (*).
Dat de arme Vlamingen het toen hard te
verantwoordenhadden,blijkt
uit deCkronyke
van Vlaenderen.... beginnende van ‘t juer ons
Heeren 621, tot ‘t eynde des jaers 1725. Door
N. D. en F. R. Tot Brugge in Vlaenderen. Wij
lezen daar, dl. 1. bl. 130: IjOntrent den selven
tyt (1109) verhaelt ons sekeren geletterden
Schryver , dat den Ocean in Vlaenderen met
sulk een gewelt heeft onse Kusten overspoelt,
dut er veele Landen syn inde diepten gesoncken,
en Inwoonders in Eugelant gestrant, de welke
van den Koning ~~N~~c~~aldaerontfangen
syn , en vasle woon-plaetsen hebben gekregen.”
Het is mij niet gebleken, wie hier de asekeren geletterden Schryver” is. POLrnORn3
VERUILIUS, door MEYERUS l.l.aangehaald+
zwijgt van het, )rsincken in de diepten” en het
,>stranden”. Hij zegt alleen: ,>His temporibus, inundante praeter naturam Oceano, mul.
ti ex Fladris ipsius maris accolae patriis sedihus pulsiin Angliamapplicuerunt";waarop dan hetverhaalvolgtdergastvrijeopnsme en latere verplaatsing, gelijk wij het bij
HOLIXSHED lezen. MEYERUS voegter desuo

nog eene opmerking bij nopens de verschillende volken, die achtereenvolgens Engeland
bewoond hebben, waarbijde Vlamingennatuurlijk niet vergeten worden.
B’.
Overstrooming in Vlaanderen in de elfde
eeuw.JACOBUS31EYERUS,inz~neAnnalesF~an-

driae,vermeldt
op het jaar 1109 het volgende:
!,fiis temporibus, inquit POLYDORUS VERGILIKJS , inundantepraeter naturam Oceano, multi
ex Flandris ipsius maris accolaepatriis sedibus
pulsi in Angliam applicuerunt , pui ab HE N R I C O
Rege locum ad habitandumpetentes Orientalem
Insulae partem occuparunt , sed quadriennio
post loco coloniae inde in Occidentalem ?Valliam
ducti sunt. Haec ille. Hint autem esse reor,
quod in Anglicis legimus annalibus, ab octo aedt
novem deinceps populis eam Insulam esse habitatam, Britannis, Anglis, Xcotis, Pictis, G’otkis,
Saxonibus, Danis, Normannis, Flandris.”
MARGRAYT, in zijne Flandria descripta,
Antv. 1596, p. 202, heeft daaromtrent het
volgende: r,Nunc continuis ab Octobri in Aprilem zmbribus, quos gravissima pestis sequebatur.
nunc gelidissima kyeme , terraeque sterilitate, et
publicn fame af$ictus fuit, tantaque Oceani
inundatione, ut marìe accolae, versuram soli
fecerint , in Anglinm applicuerint, ejusquepar(*) Vgl. BFjvoeysels
deel van WAGENAABB
noot (t).

en Aanmerkingen op het IIde
Vaderl. ff&.. bl. 74, en al&

.
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tem Orientalem habitatìoni splae ab RENRICO
primo Rege, anno 1109 exoraverunt.”

c. P. L.

deelde ons mede wat POLYDOBW
er van verhaalt.]
Overstroomingin Vlaanderenin de elfde eeuw.
In de Memoires de 1’Acad. Imp. de Bruxelles,

[Ook J.
VEBQILIUB

BOUPAN

1778, bladerende, vond ik dezer dagen (April
1859) toevallig eenige niet onbelangrijke
verhandelingen van den Markies DE CHASTELER en den Abt DEMERSSEMAN over Les
Emigrations des Belges dans lespays lointains.
Ook daar wordt met een enkel woordgesproken van de verhuizingen naar Engeland,
waaromtrent in CAMBDEN, Brittannia, Londen
1600, op bl. 445 en 755, vrij wat meer wordt
medegedeeld. Over de watervloeden in Vlaanderen, te dier tcde, zegt DE CHASTELER:
>tJ’ai fait de vaines récherches
pour constater l’innondation dont parle l’auteur de
l’histoire de l’angleterre. Je ne me suis pas
content8 de la chercher dans les auteurs
Flamands, l’usage trop commun de comprendre les Hollandois par le nom des Flamands
m’a engag a consulter aussi les historiens
Hollandois, mais je n’y ai rien trouvé de rBlatief a eet sujet.”
Ook in de verhandeling van den abt Dom
YANN, I;a Flandre Naritime, in de Memoires
derzelfde Academie wordt van die overstrooming geen gewag gemaakt. Ze kan er daarom echter wel geweest zijn, want groote watervloeden waren in die dagen in het lage
Vlaanderen niets buitengewoons, en dat het
begin der XIIde eeuw een ongunstige tijd
was, blijkt o. a. uit de oude Chronycke van
Hollant, waar men leest: IJIn desen tijdt
schenen vyerighe stralen wten Hemel. Item
in Lomberdyev reghendet bloet. Item die
Mane heeft haer verwandelt in bloet, des
middernachts als t’eclipsis was. Item in den
Jare 1128 worden vele luyden overal ontsteken metten vyere, dat haer leden swart
waren als colen. Item was het een wtermaten couden langhen winter en vele menschen,
beesten en vogelen storven van grooten honger en commer.” Het laatste vooral zal wel
een magtige prikkel tot verhuizing zijn geweest. Ook de nieuwere schrijvers, zoo als
KERVIJX

Flandres,

DE

LETTENHOVE,

in

ziJn

Hist. de

Brux. 1847, beroepen zich alleen op
den Engelschen berigtgever.
P-Y*
Slag van Martinestie (1X. bl. 103, Vr. 160).
Martinesfge ligt aan de Rimnik, op den weg
van Fokschany naar Bucharest , in Walachge.
SUWAROFF en de prins van Saxen-Coburg be-

haalden aldaar den 22sten September 1’789
eene schitterende overwinning op de Turken,
die 20,00Oman, al hun geschut en 100 vaandels verloren. Zie J. 31. JOUAXNIN cT;qg,
Paris 1840, bl. 362 en v.
. . .
Dl. IS.

Noro St. Paolo(IX. bl. 103, Vr. 161). Eene
stad van dezen naam is aan de kusten van
Brazilië niet te vinden. ‘t Zal juist die plaats
zijn, welke de vrager vermeent dat het niet
is, nametijk S. Paul de Loanda, de hoofdstad
derPortugesche bezittingen in Zuid-Afrika,
aangezien die deels in de vlakte aan de zee,
deels op den berg Morro de San Pa? g;Ieg
is.
. . .
Moro St. Paolo. In het Gouvernement Sint
Paulo, vroeger Capitanati Sint Vincent, Brazilië, ligt de stad Sint Paulo, reeds vóór 1623
bekend.
G . P. ROOS.

In

Johannes Episcopius (1X. bl. 104, Vr. 164).
HOOGSTRBTENS
Woordenboek komen voor:
1. SIMOX EPISCOPIUS,

leerde.
2. NICOLAAS

EPISCOSIUS,

de bekendegodgegeboortig van

Mont Didier, en later naar Bazel geweken,

waar hij de dochter van den vermaarden
boekdrukker JOHANNES FROBENIUS huwde en
een’ grooten naam verkreeg door de uitgave
van verscheidene Grieksche en Latijnsche
werken. Hij was de vriend van ERASMUS, en
later uitvoerder van diens testament, en overleed in 1564. Overhem ìsnate zienuUICaEHist. de Bresse;
l’èglise et de d’empìre.
NON,

3.

JOEANXES

LE

Hist. do

SUEUR,

DOMINICUS EPISCOPUS,

een

geacht philosoof en ervaren geneesheer te
Palermo. Hij schreef in de Latijnsche, Toscaansche en Siciliaansche taal en dichtte
daarin bij uitnemendheid. Zijn voornaamste bloeitijd was in het midden der XVIIde
eeuw. In het eerste stuk der Musae Siculae,
van JOS. QALEANUS, Palermo 1647, en herdrukt in 1662, in 12O., vindt men EPISCOPUS'
poëzy , onder den titel van Cansoni Siciliane.
P-YPapau (1X. bl. 104, Vr. 165). Dit woord
zal niet, anders beteekenen dan Paus- of
Spaunschgezinde. Een voorbeeld daarvan
vindt men in het hekeldicht, dat, gedurende
de balegering van Ostende, in het leger des
Aartshertogen gestrooid werd, begmnende
aldus :
Ik Oostende Oslendo dat ik niet ben Papau:
Gij Oostende Os&ndis dat pij sijt goed Nassau,
Dit Oostende Ostendit enz.
Zie H. L.VAN HAASTESS, de bloedige belegeringe der’stad Oostende in VZaanderen,
Leiden
1614, bl. 113.

C. W. B.
Eenige vragen betrefende

(1X. bl. 129, Vr. 166). In

de Geesteranussen
MELCHIOR

VEERIS,

Kerkelijk Alphabeth , behelsende de Naemen
van al de Leeraren die onder het Synodes vaa
Noord-Holland, tzedert de Eleformatie van het
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tot in dit loopende Jaer 1705den Haerlem, An. 1612 in Julius: en daer gestorKerkendienst bekleed, hebben, leest men het ven An. 1640 in November.
v0lgend0 :
GEESTERASUS
(JOHANNES EVERARDI), als
GEESTERANUS
(HENRICUS), beroepen tot Proponent in den dienst gekomen tot VreeHaerlem, Anno 1578, en daergestorven om- land, aan de Vecht, omtrent An. 1609; tot Alktrent An. 1585.
maer An. 1610. Van siJn dienst ontslagen
GEESTERAWS (EVERARDIJS HENRICI),~~An. 1618 en gestorven tot Norden, An 1621,
roepen tot Alkmaer, An. 1581, en daer ge- in October, oud 36 jaer.
GEESTERANUS(PETRUSJOH.PRA.),~~~ Prostorven omtrent An. 1596.
ponent beroepen tot Egmon2 op Zee en den
GEESTERANUS(JODOCUSHENRICI),~I~P~Oponent beroepen tot Assendelft, An. 1604 in Hoef, An. 1616, en van sijn dienst ontslaSeptember, en bevestigt in November; - tot gen An. 1619.
A. D. S.
Eenige vragen betrefende
de Geesteranussen. Uit de eigenhandige brieven van dat geslacht,
geschreven aan de Regenten van het Staten-Collegie te Leider&, kan de volgende genealogie
worden opgemaakt:
( (A.) EVERARDUS C+EESTERAYCS, uit Westfalen, Pred. te
Alkmaar, obf vv66r 1602, geh. met GRIETJF, FOREEST.
(Zie ook de genealogie van BOREEST, in Bat. Illustr.)
2 1. JOHAXNES,~ 1611 Prod.
2. NANNING, in 1614 Pred. 3. PETRUS, geb. 1584, Pred.
te vreeland.
te Moordrecht.
teEgmonduanZeein 1617.
< (B.) JODOCUS, Pred. te Gorinchem.
- - . % ‘1. GORYELIS, geb. te Assendelft in 1583, Pred. te Blok- ~.ARXOLDUS, in 1618Pred.
r ( Zand in 1611,
te Schelluynen.
z (C.) HEXDRIK, Pred. te ~+uarZem.
l.WH~~~~I~~, geb. 1581, Pred te Assendelft.-2
In het Archief van Leiden komt die naam voor onder dien van GHEIJSTEREX.
EVERARDUS was in 1579 gehuwd, woonde toen te Leiden, terwijl zgne broeders
HENDRIK en JODOCUS toen bij den Rector STOCKIUS inwoonden. De anderen hebben
\ voor rekening van Amsterdam, Alkmaar en Gorinchem gestudeerd.
Jaer 1566

Ramee vam Lem+ , Jan van Belcamp (1X.
bl. 129, Vr. 168). Over REMIGICS LEEXPUT,
den bekenden nabootser der kunststukken
VtLIl VAK DIJK, Zie men CAMPO WEIJERMAN,
Levens der Nederl. I&nstschilders,
d1. I.V. bl.
249-251.
JAN VAN BELCAMP wordt vermeld bij VAN
DER AA, Biogr. Woordenboek, en bij IMMERZEEL, Levens en werken der h7’unstschilders,
in
voce BELKAMP.
C.P.L.
CJwonicon anonymum (1X. bl. 129, Vr. 169).
Op bl. 84 van den vorigen jaargang heb ik
een verhaal medegedeeld, dat COLOMIES (niet
CALOMIES) bewaard heeft in zijn Recueilde
particularités, p. 126, en dat reden heet te
geven van de hoogblonde kleur van het hairtje waarop de instelling van de ridderorde
van het gulden vlies doelt. Men vraagt, of
coLoMIES van een Chronicon antipuissimum
spreekt, waaruit de scabreuse (niet scabieuse)
anecdote zou zijn ontleend. Neen, COLOMIES
spreekt er niet van. Hij verhaalt opgezag van
VOSSIUS. Zie hier zijne woorden: >#ai ouï
dire a M. vossIus, qu’il se souvenoit d’avoir
lb dans une chronique flamande, que PHILIPPE auc de Bourgogne avoit institué l’ordre de
la Toison d’or sur la rencontre qu’il avoitfaite” etc. - Hij voegt er bìj een gelijksoortig
verhaal,tevindenbij AXDRE FAWX, Théatl,e
d’honneur*. Ik moet hierbij opmerken, dat er

ELSEVIER.

de Particularités
van COLOMIES, behalve
eene uitgave van 1669, nog eene hernieuwde
bestaat van 1709, door de zorg van J. A. FABRICIUS.
QUIESCENDO.
van

Cornelis Geseiks (1X. bl. 130, Vr. 172).
)I Joffr. AK~IAVANIIAARLEII, Heeren GIJSBERTS dochter (Schepen, Raad, en Veertig in
Dordrecht, 1554-1570, t 29 April 1574, bij
K~R~ELIAB~~CQUR~,IILASIUS~I‘.,M~~~~~~~ter van Holland), Troude eerst AART VAN GESEL K~R~ELI~Z;
Ten tweeden EOEXRAAD
mhsLR~Rs,zonder Oir.

Had by den eersten,
1. KORNELIS VAY GESEL,AARTSZ, Geboren 1572, die in Junio des zelven Jaars Gedoopt werd in de Kloveniers Doele, onder de
Linden Boom, welke by onze Tijd d%&r noch
gestaan heeft; hy is overleden in Wintermaand 1640. Ongehoud; breder te zien boven fol. 135. 845. (*).
(*) Pol. 135 staat, dat IIKORNELIS
VAN GESEL,
AARTBZ. die na Herstelling van den Godsdienst, in Zomemxmnd 1572, onder de Linden-hm inde lilloveniers-Boek ‘t’eerste is Gedoopt ,” in het Graf der MESBINGO (in de Aq&~en Kloosterkerk te Dordr.) din
Wintermaand 1640 is ge-aard.”
Fol. 845: UDe eerste Predikatie van de Gertformeerde geschieden onder den Linde-Boom in de KloveniersDoel, (tusschen des Schutters Beneden-Zalc, en het
Schiet-huys, daar tcgcn over naderhand gesteld;) en hief
het eerste kind dat aldaar Gedoopt werde, de gemelte Heer
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2. ANS~ VAN GESEL, AARTSdr., Troudt 3
eerst JAKOB AXTFIONISZ; Ten tweede, HEN.
RIK CLOETING, beide zonder Oir: Zij sterf i
1620.
3. IAQGELIJNVANGE~EL,AARTS~~.,T~OU.
~~HENRIKGORI)E~RUN~~~~~~~O~~."BALE~~
,
Beschr. van Dor&. (Stamboek van HAARLEM) ,
bl. 1063.
IYJOHANNAVAZTSCHARLAKEN,H~~~~~KOR
N~~~sdochter (Schepen 1574,1575,in Dordr. >
Baljuw en Dijkgraaf van het Land val
Stryen, bij LUCRETIA OEM, JACOBSdr., bi f
MAGTELD HEERBAAN) Troude KORNELIS VAP I
GESEL, eerst Predikant in de Franse Ge.
tieynte tot Rotterdana, en naderhand in dt 3
Duytse Gemeynte te Edam, sterff 1614. dir?
by’er verwekt hadde,
1. KORXELIS, Lieutenant Militair.
2. I<ATHARI‘~A,T~~~~~ABRAHAMDEMAX
Predikant t’ Everdingen.
3. ADRIANA,T~~~~~FRARCISCCSDIBBETZ
eerst Predikant in de Engelse Kerk tot Dop
drecht ; en naderhand in de Duytse GemayD
te t’ BrnAem.( “) en
4. LUCRETIAVANGESEL."
BALEN (Stnmb
uan SCHARLAKEN), bl. 1215, 1216; zieooE
bl. 1177.
In Dordrecht was het geslacht VAN QESEI
nog vermaagschapt met BEAU~IOXT en DE
WITT. BALEX,~~. 931,130O.
MO.
Cornelis Geselius. Daar ik QLASIUS niel
bezit, knniknietnnslaan wat deze overeet
SELIUS zegt, Hoewel het mogel$kis dathi
te Dordrecht geboren is, meen ik echter dal
hij niet dezelfde persoon is als het kind, hetwelk aldaar bij deeersteHervormdepredikatie in 1572 gedoopt w-erd. Ik grond deze 3
meening op hetgeen ik lees bU BALEN,B~.
schrijvinge van Dordrecht, bl. 667 :
I,En zijn aldaar toen vier kinderen gedoopt; te weten:
KORNELIS,G~~Z@.~~~&VANGEZEL.AARTS~.*
enz.
*Had tot doopheffer d'Ed.Heer~o~N~t~e
VANBEVEREN, Heeren PIETERSzOOn, zinde
toen Raad en den 15 van Slagtmaand daaraan volgende, Burgemeester van Dordrecht.
d'Heer KORNELIS VAN BEVEREN sterfden
27 van Louwmaand 1586.
KORNELIS VAN GEZEL (gezueestzijnde
tien
jal*en mijn ambtgenoot, in ‘t Ku$pers-Gilde) is
overleden in Wintermaand 1640. BeUdeten
&tgustijnen begraven.” Vgl. BALZN, 61.135,
845.1063.
ioo als blijkt uit bl. 1063 was zijn vader
A~R~v~~G~SEL,KOR~ELIsZ.enzijnernoecler
ROBN~ELIB
BEVEREN, (toen Raad .en daarna BurVAN

gem,deratad Dordr.) tcw&n, EORNÉLIBVANGEZEL,
(overleden in ‘t Jaar 1640.)” Zie ook fol. 667 en BCHOTEL5 Kerkel. Dordr., 1. bl. 57.
(*) Zit3 BACEN, 174.

Jufvrouw ANSA VAN HAARLEM. Hij zelf is on*
gehuwd in het jaar 1640 overleden. Zie ook
SCHOTEL, Kerkel. Dordrecht, dl. 1. bl. 57.
De Amersfoortsche Rector JOHANNES CORNELIUS GESSELIUS~~~~~~~~~'~~~~,CORNELIUS genaamd, doch deze was Med. Doctor en
feliciter et @deliter Praxin &‘edicamper aliquot
annos Ultrajecti exercuit. Zie VERHOEVEN, in
de Rerum Amorfortiarum scriptores, p. 61.
c. P. L.
[Ook K. J. R.VAN HARDERWIJK wijduit BALEI
aan, dat ROK wel degelijk ongelUk heeft.]

Junius (1X. bl. 130, Vr. 174). MAJUNIUS, echtgenoot V~~ISAACDIA~+~ANTIUS ; behoorde zv tot het geslacht van FRASCISCUS JLJNIUS? vraagt It. Zeer zeker behoorde zij tot dat geslacht. MARIA was de
oudste dochter uit het huwelijk van JUNIUS
met ELISABETH CORPIJT;Z~~ is nadendood
~~~DIA~ANTIUS( 19 Febr. 1617) hertrouwd
met den bekenden SAMUBL NAERANUS. Zij
overleed in 1641. Eene en andere bijzonderheid omtrent haar levenslot zijn te lezen bij
J. a. DE CRANE, Oratio de Vossiorum Juniorumquefamili&
(Gron. 1821) bl. 49.
QCIESCEYDO.
Maria

RIA

Volkslied (1X, bl. 130, Vr. 176). Het lied,
getiteld;DesXoudans
dochter (LE JECNE, NEderl. Volksz.,
bl. 147-157), heeft, letterlijk
denzelfden aanhef als het Volkslied, waarvan
door den Heer ~~~~~N~~'mededeelingverzocht wordt. Daar echter de inhoud bij LE
JEUNE hemelsbreed verschilt van de korte
opgave in de vraag,vreesik,datmijnantwoord niet zal kunnen dienen, - tenzij een
ligt verklaarbare lapsus memorìae den aanvang van' Des Soudans dochter in de plaats
geschoven hebbe der eerste regels van een
volkslied uit de jaren der kindsheid. Wij
mogen hier niet beslissen.
Bt.
[Wij gelooven

dat het hier niet noodig is aan eenen

Eapsus memoriae te denken. Dat er nieuwe liederen ge-

maakt werden niet alleeu op de zangwijzevan oudere, maar
ook met denzelfden regel of dezelfde regels beginnende, is
iets waarvan men voorbeelden in menigte vindt.]

Engelsche vertalingen van Don Quixote (1X.
bl. 131, Vr. 178). Ofschoon slechts de namen
der vertalers opgevende, kan echter deNotice
sur la vie et les ouvrages de C’ervantès, van
welke L. VL~RDOT zijne vertaling van den
Do?a Quixote (4 vol., Paris 1838) doet voorafgaan, denvragereenigzinsopden weghelpen. VIARDOT zegtaldaarp. 54: >)Elle(l'oeuvre de CERVANTÈS)~ eu dix traducteurs en
Angleterre: SHELTON,GAYTOX,~ARD,JARVI~,
)ZELL,SMOf>LETT,3IATTEUx,WILDIOXT, DUR~EY,J.PHILIPS,OU~~~ un commentateurinteligentcomrne~~~NBOwL~."Denkelijkzal
na
!838 het getal overzettingen wel met eenige
rermeerderdtijn.
B’.
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[&nige van dezen noemden On8 ook QUIESCENDO en
J. R.VANLENNPP.de
la&tSk volmns BXUNET.kfatd

du LicSraire, t. 1. p..%71, en Nouv.%zcher~hcs

Bibltigr.,

t . I.p.297.1

Joost van Robijs (1X. bl. 131, Vr. 179).
C. DE KONING, in zijn Tafereelder stad Haarlem, dl. IV. bl. 224 en 225, zegt: adat een
verschil in de voorste helft der XVJIde eeuw
ongelukkig tusschen de stads-regering en den
voornaamsten lakenfabrgkeur
'VAN ROBIJS,
over het weigeren om den post van Diaken
bij de NederduitscheGereformeerde
Gemeente, waartoe hij geroepen was, aantenemen
gerezen, oorzaak was, dat die heer op last
der regering de stad verliet, en met bijna al
zijn werkvolk naar Abbeville, in Frankrijk
gelegen, heentrok en zich aldaar met toestemming des Franschen Konings nederzette,
en zijne bloeijende fabrijk drijven ging,” en,
!Jdat nog voor weinige jaren door de nakomelingen van dien fabrijkeur
de lakenfabrijk
in die zelfde stad met zeer goed gevolg gedreven werd.”
c. P. L.
[Geheel hetzelfde deelde K. Y. S. No. 2. ons mede.]
Bibliotheca Sarraz~ (1X. bl. 131, Vr.
180). Ik bezit den catalogus van die Bibliotheek met de prijzen voor welke, maar niet
met de namen dergenen, aan wie de boeken
zijn toegewezen. Tot nu toe heb ik te vergeefs pogen te ontdekken wie SARRAZ, SARRAZIN of DE LA SARRAZ is geweest.
welken men
als eigenaar der boeke;3 zou mogen aanwijzen. De boekenliist wordt voorafaeeaan
door
eene welgeschrevenelatijnsche praefatio van
een’ ongenoemde, waarin in het algemeen
wordt gehandeld over de teekenen, die de
zeldzaamheid van een boek aanduiden.
.~

”

VY

QUIESCEXDO.

Zilveren rijders of dukatons (1X. bl. 131,
Vr. 181). Die met bloemranden waren oneindig zeldzamer dan die met den kabelrand.
Er bestaan ook halven van dat soort, Zij
* zijn gemunt te Utrecht. De dukatons met
den bloemenrand waren voor de spaarpotten
van de kinderen der rij ken.
C. G.B.
Bezitters van allodiale goederen. Ridderhofsteden (1X. bl. 131, Vr. 132). 1. Hadden
de bezitters van allodiale goederen in de vorige eeuw regt op den titel van Vrijheer ?
Wanneer er van abstract regt sprake is,
ja. Doch het komt hier meer op gebruik
aan, zoo als de meeste toenmaals bestaande
titulatuur door gebruik ontstaan was. Immers, de titel van heer is in het gebruik geheel onderscheiden van dien van bezitter.
Het zou dan ten minste eene bezitting moeten zijn,waaraan
gewoonte het attribuut van

heerlijkheid gehecht had, of die regtens eene
heerlijkheid was. Op zich zelven beschouwd
zou het belagchelijk zijn geweest, wanneer
iemand zich heer genoemd had van zoovele
morgen allodiaal bouwland, en niemand zou
zich ook daaraan gestoord hebben. De titel
van Vrijheer heeft betrekking op het Duitsche Keizerrij k, en dus is elke allodiale hooge
heerlgkheid
van zelve op het legitime stendpunt, als rij ks heerlijkheid onmiddelbaar beschouwd, voor eene vrije heerlijkheid te houden. Met lage heerlijkheden is dit anders.
Zoodaníge heerlijkheden, die door omstandi;heden geheel buiten betrekking met het
ryk geraakt mogten zijn, kunnen altijd areje
heerlgkheden
genoemd worden, doch dit is
voor het gewone begrip niet altijd duidelijk.
2. Wie kan mij eene definitie geven van
ridderhofstad ?
Eene ridderhofstad is eigenlijk niets dan
eene hofstad, waarop een riddermatig geslacht woont, en meer eene gebruikelijke benaming dan een praerogatief,
behalve waar
aan den titel van ridderhofstad zekere verpligtíngen en voorregten waren verbonden,
zoo als in de provincie Utrecht, waar de
bezitters der ridderhofsteden onder zekere
voorwaarden als zoodanig stem hadden.
3. Zijn deze benamingen opeenige wettige
wijze afgeschaft, of alleen in onbruik geraakt?
Wel zijn deze benamingen op het legale
standpunt door het revolutionnaire gouvernement opgeheven ; doch ik geloof niet dat
zij tot nog toe geheel in onbruik zijn.
N.
Simon Goularts geschriften (1X. bl. 131, Vr.
186). In de vele aanteekeningen van s. CENTEX op de Chronzj’k van VELIUS wordt meermalen aangehaald: 9. GOULART , Kabinet der
Hist., dl. 111.
Of dit werk door den Waalschen predikant, die in 16 19 te Anasterdam werd afgezet,
geschreven is, dan wel door zijn’ vader SJMOW
GOULART, van Senlis, 1) te dier tijd Kerkendienaar te Geneve, die door het schrijven en uitgeven van menigerlei boeken, ten dienste der
Reformatie en geleerdheid, zeer vermaard
was ,” kan ik niet beslissen. Men kan over
S.GOULART verder nazien G.ERANDT, Hist.
der Reformatik, dI. 11. bl. 260.
J. BOUESAN.
Verheijen (1X. bl. 132, Vr. 188). Het kan
zijndathetgeweestis ARBO+DUS<TERBRAXDUS VERHEIJEX, geboren op ‘t kasteel van
Loon op Zand, den 30sten October 1770, overleden den 12den Julij 1857. Hij vestigde zich
als Advocaat te ‘s Hertogenbosch, was in 1799
Majoor van ‘t lste battaillon der 7de halve
brigade Bataafsche gewapende burgermagt,
in 1802 lid van het departementaal bestuur

van Braband en later lid der municipaliteii
van Braband enz. Zie Handelsblad, 2de ed,
van den 20sten Julij 1857. Wij verwachten

dat S. S. U. het achtregelig versje geheel zal
mededeelen, terwijl dat aanleiding kan geven ter bevestiging van ons vermoeden.
J. C. K.
Ouders van Willem~ul (1X. bl. 132, Vr.
190). WILLEM KRUL, geboren te Haarlem
den 25sten November 1721, en gesneuveld
bij St. Eustatius
den 4den Februarij 1781,
was de zoon van CORYELIS ~~~~~,geboren
en overleden te Haarlem, en van ADRIANA
BLAAUKAIER , geboren den Bsten December
1694, en te Vucht , bij ‘s Hertogenbosch, den
27sten December 1774 overleden. CORXELIS
KRUL was de zoon van NICOLAAS KRUL en
van UEERTRUIDA VAN ECHTEX,
beiden geboren en overleden te Haarlem. WILLEX KRUL
was gehuwd met SARA ELISABETHBLAAUKANER (geboren in 1732 en te’s Hertogen-

bosch overleden den 30sten November 1773),
die hem eens dochter schonk, JOHANXA ELI-

SABETH genaamd, welke door haar huwelijk
te Zutphen op den 6den Januarij 1786 mei
M~.CORNELIS
JAN WOUTER NAUUIJS,~~
heerlikheid Burgst,
bij Breda, waarvan KRUL

Heer was, op dien overbragt.
K. v. S. N”. 2.

Dochteren geensins en betamen,” - zoodat
Paus URBALNUS VIII het noodzakelijk achtte
in 1631 deze praetensa congregatie Jesuitissarum op te heffen. Of sedert dien tijd andere
geestelijke zusters zich den naam van Klopjes

hebben

toegeëigend,

is

mij

onbekend.

Klopjes. Zij zijn zoogenoemde geestelzke
zusters, die zich tot den ongehuwden
staat
verbonden hebben, en door-een zwart gewaad en bijzonder hoofdhulsel onderscheìden. Zij dienen in de kerken als kosterinnen,
houden scholen voor jonge kinderen, geven

godsdienstig onderwijs, en nemen voor anderen de opgelegde boetedoeningen, vooral het
bidden met den rozenkrans, waar. In Braband worden zij kwezels genoemd, over welke benaming eene belangrijke aanteekening
gevonden wordt bij YPEIJ, Gesch. der Christ.
Kerk in de XVIIIde eeuw, dl. XLI. bl. 5962. In die aanteekening wordt ook gehandeld over den oorsprong van het woord klopje. W AGENAAR, Beschr. van Amsterdam, dl. II.
bl. 218, in folio, dl. VID. bl. 123, in 8O.. leidde
den naam van klopjes daaruit af, dat zij in
landen, waar de Roomschgezinden onveilig
waren, dienden, om aan te kondigen waar en
wanneer men geheime zamenkomsten
houden zou, te welken einde zij bij de Roomschen aanklopten. YPEIJ toont echter uit

Woordenboekaan, dat klop oorspronkelijk een schimpnaam was, en zoo veel beteekende als een virgo castrata, quue sepropter
regnum coelorum castravit , en dat kloppen beteekent castrare. Een klophengst, equus castratus, droeg daarom wel eens den naam van
monnik, en een gesneden big wordt nog heden eene non genoemd. Zie IEILIAAN op het
woord Muncken, TUIWMAN,
Fakkel der Nederl.
Ta&, op de woorden Klop, Munk, Non, en
WE IL AND, Nederd. Taalk. Woordenboek, op
Klop. Ik voeg er bij, dat in het Woordenboek
van OUDEMANS op de Gedichten van BREDERO,
(Nieuwe reeks van Werken van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, dl. 1X. bl. 180),
het woord kloppen voorkomt als nnimmer
echtlijk trouwen ,” althans in BREDERO’S gedicht: Ret daghet, leest men bl. 42:
KILIAANS

Kapitein Andries Bruin (1X. bl. 132, Vr.

192).

ANDRIES

DE

BRUIJN

voerde in het jaar

1764 als kapitein ‘s lands oorlogschip dd
PoZEux; wat met hem is voorgevallen, en
waarom hi bij sententie op den lsten November 1781 van den hoogen Zee-Krijgsraad, gedaan aan boord van ‘s lands Snaauw
van oorlog de Zwaluw, liggende in het ï%euwe Diep,ontsIagen is uit den militairen dienst
dezer landen, kan C/4. vinden in het VaderZ.
Woorde&oek van KOX, waar zulks zeer breedvoerig is beschreven.
K ..*
v S NO .*
2
[C.P. L. verwijst bovendien naar VAN me% AA, Biogr.
woordenboek, dl. 11. bl. 1533-1536.1

Klopjes (1X. bl. 132, Vr. 193). Over de

afleiding van dezen naam zie KILIAAN en
WEILAND, i n voce. In de XITIIIde eeuw
werd (zoo men althans BAUDARTIUS,
Ghe-

denck-weerdighe
Spreuken, enz. dl. 1. bl. 433,
Amst. 1649, gelooven mag) hier te lande
de naam van Klopjes

gegeven aan de be-

kendeJesuitissae,
>jdìe sonder approbatie ofte
toelatinghe van den Apostolischen-stoel, onder pretext van een Religieus leven te leyden,
t’samen

rookten,

en

bysonder

habijt

droegen,

ende eene Generael hadden, dien sy noemen
Praepositant,

hem doende ghelofte

van armoe-

de, kuysheyt , ende gehoorsaemheyt ,” maar
eigenlijk ndoende vele dinghen, die . . . . jonge

Ik sal tij tweemaal ‘s weecks van eten gaan onthouwen ,

Ik sal gaen kloppen meed’ en nimmer echtlUk

trouwen.

E. A. P.

[De beteekenis van kloppen bQ BREDEBO t. &. pl. ia
niet zoo als E. A. P. meent, zich van het huwelijk onthouden, maar zich gedragen, leven als eene klopzuster,
gelgk ook OUDEMANS
opgeeft. wat WAGENAAX
runeaande de klopjes en den oorsprong van haren nasm ze@,
werd on8 ook door J. BOUMAri en W. B. medegededd.]

Het is nu geen tejd dat Bertha spint (1X. bl.
132, Vr. 198). ROBERT, zoon van HUGUES
CAPET, in het jaar 988 te Orleans gekroond
als Koning van Frankrijk, was in 986 ge-
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met BERTHA, zijne nicht, welke hij in
het jaar 1000 heeft verstooten, om CONSTAXCE,
dochter van GUILLAUME, Hertog van
Proverace en Arles, te huwen. Deze BERTHA
was bekend wegens haren grooten eenvoud
en arbeidzaamheid, zoodat zij met hare hofdames al het lijnwaad spon, dat voor haar
huis benoodigd was. Van daar n?g het Fransche liedje, waarvan het refrain 1s:
trouwd

Le bon temps , qn’il était (X.3).

sdert de Niceesche kerkvergadering en vooral in &
tiddeleeuwen CHRIYTUS dikwijls God genoemd werd, berqpt men dat de spreekwijze ziet op degcnen, die den Zagmaker om het leven bragten. In plaats ran
God zal hem loonen,
Met honderdduizend kroonen,
Met honderdduizend rokjes an
n het bekende St. Maartensliedje hoorden wij dikwijls
ingen :
Job zal hem kroonen, enz.

IEI werd,” schraft ons H v. K. ttte Tiel in 1853 uitgegeven: het prospectus van een Tijdschrift, welks titel,
Zoude bovenstaand spreekwoord ook hier- Inder de inteekcnaars, nog al eens stof tot gedachtewisseing heeft gegeven. Dat prospectus luidde: Hedenduagaan zijn’ oorsprong ver&hnldigd zijn?
:che en hoogete beoefening der Fransche, Engelsche en
IC. v. s. NO. 2.
Eloogduitsche taal, onz. enz.
Toen de eerste nummers van genoemd tijdschrift uitiwamen, was taal veranderd. !Xen las: talen.
Er warm medewerkers, dit, over de verandering van
VRBGEN
DOOR HET BESTUUR BEANTaal in talen verwonderd, zich tot de Redactie wendden
m reden vraagden van de, naar hunne meening daardoor
WOORD.
gemaakte taalfout. De Redactie heeft wel reden gegeven,
vaarom z$ talen verkoos, doch zij, die taal voor beter
EI. v. K. zag onlangs, dat een voornaam taalmeester in louden, zullen met mij, door die reden niet overtuigd
het $‘ransch het letterteeken
f gebruikte. Hij herinnerde
:ijn. Sedert nu ruim een jaar is het TQdschGft
van titel
zich daarbij dat de onderwijzer, van wien hij les ontvanveranderd. Het heet thans: Nederlandsch
Tÿdschrifl
gen had in de fransche taal, het gebruik van dat teelten
goor de practische beoefening van de Fransche, de
voor eene grove fout rekende en vraagt wie van beiden geEngelsche en de lloogduitsche
taal.
fijk heeft. Voor het gevoelen van den laatstgenoemden
Zou het gevoelen van hen, die taal, ook zonder herhapleit, dat in werken in Frankrijk gcdrakt, de i’niet vooring des lidwoords, verkiezen , niet nog het aannemelijkst
komt. Wij antwoorden dat de Pranschen zoowel als wij
lijn? Het kwam mij niet ongepast voor, deze vraag eens
de f kennen, doch dat dit lettertceken, even als bij ons,
mder de aandacht der lezers van den Navorscherte brentegemwordig
weinig meer gebruikt wordt. In werken, in gen. >!togt mijne verwachting, dat er onder hen zeker znlhet laatst der vorige eeuw in Frankrijk gedrnkt, vindt
len gevonden worden, die, met m.ij , zouden schr$en :
men meestal, zoo niet altijd, aan het begin der woorden
Nieuw Ned. Tgdscht+yt
voor de practische beoefening
de fen bij verdubbclir;g Cf; doch recds vroeg in deze eeuw
der Fransche, Engelsche en Hoogd. taal, niet teleurzijn er in Frankrijk boeken gedrukt, waarin de fniet
Gesteld worden.”
voorkomt.
H. v. K. heeft zonder twijfel gelijk. Men moet hier niet
Aan denzelfden antwoorden wij, dat geld beuren en
schrijven talen, maar taal. Want de fransche, engelsohe
geld ontvangen en ook interest en rente in dezelfde betec- on hoogdnitsche talen beteekent de fransche talen, de enkenis gebruikt worden. Wat verhu?wz en verpachten bcgdsche talen, en de hoogdnitsche talen. Men kan dus wel
treft, wij meenen dat deze woorden op de volgende qrijzf
spreken van de dtitsche en slavoonschc talen, want dit
gebezigd worden. Men verhuurt gebouwen of @eelten
beteekent de duitsche talen, hoogduitsch, nederlandsch,
daarvan, b.v. eene kamer, eene plaats in den schonwbnrg,
enz. en de slavoonsche talen, bohcemsch, poolsch, enz.,
roerende goederen, b.v. koetsen, schepen, kisten ; leven&
maar niet van de fransche en engelsche talen, omdat er
wezens, b.v. paarden, ezels, ook dienstboden en arbeider:
slechts &ile fransche en ééne engelsche taal is. Zoo zal
verhuren zich. Men verpacht regten en opbrengsten, b. v
men zeggen de engelsche en teselsche schapen, wanneer
een veer, het regt om een water te bevisschen, eenen tol
men spreekt van,een aantal schapen van iedere soort;
eenen accins. Van een vischwater zegt men somtijds ver. - l denkt men echter aan é6n schaap van iedere soort, dan
huren, doch gewoonlijk verpachten, en met regt, wan t zegt men het engelsche en texelsche schaap. Eene tweede
het is het vischregt alleen en niets anders wat den huur.
vraag is : of in den door H. v. K. opgegeven titel het lidder afgestaan wordt. Van landenJen iu in sommige de&
woord voor het tweede en derde adjectivum mag worden
van ons vaderland verhuren, in andere verpachten mee:
weggelaten of niet. WU meenen dat zulk eene uitlating
in gebruik.
geoorloofd is, wanneer hij gcene onduidelijkheid
veroorKool is eene zeer goedkoope groente. Het moet dus a zaakt. Hier zien wy er geene zwarigheid in, want eene
een mager sop zijn dat de kool niet waard is. De door H
taal kan niet tegelijk fransch, engelsch en hoogduitsch
v. K. aangehaalde schrijver, die schreef de kool is het so; 9 zijn. De lezer ziet dus ook, zonder dat het artikel herhaald
‘niet waard, meende misschien het spreekwoord te verbe
wordt, dat er van drie verschillende talen gesproken
teren. Maar spreekwoorden behooren tot de zaken, di
wordt. Even zoo mag men, naar ons gevoelen, spreken van
men moet laten zoo als zu zgn. Het is pedanterie die t#
den ouden en jongen CICERO, de 16de en BOste bladz$e
willen verbeteren. Misschien ook meende die schrijver
van het boek,.de rijpe en onrijpe vruchten; want CICERO
dat het spreekwoord verbasterd was en wilde hij het to
kan niet tegelijk oud en jong, dezelfde bladzijde niet de
zijnen oorspronkelijken vorm terugbrengen. Doch dat
16de cn de 20ste, eene vrucht niet rijp en tevens onrijp
kan hij uit hetSpre&woordenb. van HARREBOMEÉE, 1
wezen. Maar een regel kan tegelijk de 3Oste en de laatste
bl. 433 leeren, dat overal waar het voorkomt geleze
eener bladzijde, een huis te gelijk het grootste en het
wordt het sop is de kool niet waard. Over het spreek
schoonste van het dorp zijn, doch zij kunnen dit ook niet
woord: iemand eenen riem onder het hart steken, is reed,
zijn. Daarom kan men van denzelfden regel of hetzelfde
vroeger in den Navorscher gehandeld; zie 111. bl. 287
huis sprekende zeggen: de 30ste en laatste regel der bladIV. bl. 222, B(jbl. 1855, bl. xviii, xxix en cxxvii.
zude, het grootste en schoonste huis van het dorp; maar
Naar eene andere spreekwijze, namelijk 11zj’ heefi Joc
wanneer men spreekt van twee verschillende regels of huiverao&, vraagt ons de Heer F. F. c. STEINMETZ. Zi
zen, moet men zeggen: de 3Oste en de laatste regel der
luidt eigentijk hij kijkt of hij Job vermoord had. Joc
bladz+le, het grootste en het schoonste huis van het dorp.
staat hier voor God, en wanneer men daarbu bedenkt, da
Le temps ou IR Reine BEIWHE

filait.
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AAKTEEKEFINGEN.
Twee brieven van Bilde+k. Ik meon den lezers van dit tijdschrift geen ondienst te doen,
met deze twee brieven van BILDERDIJH te
hunner kennis te brengen. Een mijner vrienden ontdekte ze toevallig onder eenige familie-papieren, waaronder zij zeker wegens
vroegere relatieo te Parijs geraakt zijn. Ofschoon de omstandigheid, waarop ze beide
doelen, genoegzaam bekend is, is, meen ik,
niets bekend hoe BILDERDIJK zelve er over
dacht, behalve een klein briefje aan Mr. JE~0x1~0

DE

VRIES

in

Brieven van Bilderdijk,

uitgegeven bij w. MESSCHERT, Amst. 1837,
dl. II. bl. 199. - Van den oudsten brief is
het adres verloren gegaau, bij den tweeden
is het bewaard gebleven met de postmerken
Parijs en Amsterdam er op, en luidt: ~AMorrsieur,Monsieur
DEVEER, chez M~~~~.AuDENET &SLIxGERLAND,
b Pa&.” Klaarblijkelijk
zijn ze beide tot een’ en denzelfden persoon
gerigt. Aan de authenticiteit van beide valt
niet te twijfelen. Ik heb ze letterlijk, zonder
de minste verandering, laten afschrijven.
Commentariën behoeven die brieven niet.
Zij spreken maar al te duidelijk. - Ten slotte eene vraag: wie WRS die Heer DE VEER,
eu in welke betrekking stond hij tot onzen
grooten, zoo vaak miskenden dichter en geleerde ?
Dr. n.~.IsRnëLs.

at peur surmonter. A la fin, mes infirmités

et mon age
me rendent incapable d’nn tel effort; et I’expérience d’ailleurs m’a montré que l’incapacité
dont je me plains est un
défaut invincible.
Que voulex-vous done que je vous écrive en réponse à
votre aimable lettre? Je veux accepter un don, mais je ne
veux pas voler; et je volerais l’Empereur, en demandant
ou en acceptant un emploi, dont je remplirai mal les fonctions. - Mais il ne s’agit pas de don; que 1’Empereur me
rende les f 2400.-, par an peur lesquels j’ai donné au
Fbi la maison il Tilredl, ou la valeur de oette maison, et
j’irai m’établir
où je trouverai comment vivre du produit
de mes veilles.
Peut-être que vous me pourriez etre utile en me mandant quel est actaellement 1’Ambassadeur
de Russie ir
Paris.
Vous me demandez des commissions. Je vous prends au
môt. Si ;Mr. CHARLES POU@ENS (rue de Verneuil, près
telle de Poitiers No. 58 faubourg St. Germain) est en ville,
vous m’obligeriea en vous informant si ma lettre du 20
Xai (ou environ) que je lui ai écrite B son adresse de Vaubuin , lui est tombéc en mains , ou si elk s’est égarée ? Je
ne sais quel esprit malin trouble notre correspondance.
J’y reponds à la sienne du 14 Mai.
Une seconde demande.Voudries-vous bien vous charger
d’une lettre pour Mgr. DU YOISIN, 1’Evàque de Nantss,
aetuellement présent au Concile & Paris? Eu cas que Mr.
VAN DER HOEVEN ne trouve pas que cela grossisse trop le
paquct, je la joindrai B telle-ci.
Agréez nes respects et nos amitiés! Ma femme vous salue cordialement; le petit JULES, victime déplorable de 1s
misère où le départ soudain du Roi m’a jetté, vous fait
mille respects etc.
Croiez moi parfaitement
Tout à Vous
Amsrerdam ce 5 Juillet 1811.
BILDERDIJK.

Amsterdam oe 10 Aout 1811.

Mon très cher et honoré Ami !
Je vous ai beaucoup d’obligation peur avoir bien voulu
me faire parvenir les vers de Monsicur CIUIJ~SABD : et
je vous prie de témoigner & I’illustre autour ma reconnaissance pour eet sgréable cadeau.
Je sais que vous prenez uu véritable interêt 3. ma position, qui de jour en jour devient plus désolante, non seulement par 58 nature, mais encore par l’accrès de mes faiblesses de corps et d’esprit , dont l’unc est inséparable de
l’autre. - Vous me parlez de Mr. FONTANES, vous De
songez pas que je suis parfaitemeut étranger dans tont oe
qui se passe, que je ne connais ni personne, ni emploi. Mrs. CUPIER et NO& ont été mi, on m’en a averti comme cl’une chose qui pourrait me regarder ou intéresser;
j’étais hors d’état de sortir.
Pour 1’Inspectorat dc 1’Instruction publique: je suis
sensible à vos soins , ìr vos attentions 1 et il vos intentions
amicales , mais suis-je en étkt de remplir tel emploi? D’abord, si cela demande des voyagea , de l’assiduité, des
surveillances, personne n’en est plus incapable que moi.
Je ne puis que m’oceuper de mon proprc travail, vous le
savez , et celui-ci est borné $ peu de ohose ; si j’en sors , je
suis le personnage le plus ridicule du monde; et le plus ignorant est préferable B moi. Au reste, que sais-je de l’instruction qui va s’établir P Rien; et je n’ose pas me flatter,
que dans l’étilt delabré ou je me trouve, j’en puisse jamais
saisir l’esprit.
A vous dire la verité, je n’y vois aucun jour. Tout emploi a deux grands inconvénients, où je ne me ferai jamais.
11 y entre toujours quelque espèce de direction, et je ne
puis pas me diriger moi-même. 11 y entre toujours quelque
objèt, dont je suis incapable, finance, autorité - l’un et
lautre (sic) c’est la mort pour moi. Je n’appartiens qu’aux
lettres ; c’est a dire, ?3 un monde imaginaire, et tout ce qui
se raporte aux convenances de police ou de Société, m’est
Btranger. C’est l’effet de ma mauvaise éducation (vous le
savez), que j’ai fait tous les efforts possibles peur vaincre

Mon tres

cher et respectable ami!

Je vous ai infiniment d’obligation pour l’exécution de
mes commissionu
; je vous en témoigne ma reconnaissance.
Je n’en vous ai moins pour ce que vous avez bien voulu
faire ponr le retablissement de mes affaires. J’y reconnais
votre bon coeur, votre activité, et la ferveur de votre amitié, et j’y suis aensible autant que l’on puisse l’être. Pour VOtre procoration, Mr. VAN DER BOEVEN m'8 feit
direqn’il vous avait écrit déjk sur ce point-là. -PourMr.
POUWZNS , j’en ai efì réponse.
L’étBt de ma pauvre tête ne me permet pas de me rappeler ce que je vous avais écrit dans ma dernière, je tomberai peut être dans des redites, mais il faut tirer d’erreur.
Vous me considerez toujours dans un aspect faux. Je ne
suis plus capable de rien faire; et que voulez-vous donc
que j’écrive a S.E. le Grand Maitre de l’université? L’engager à me confier quelque emploi d’uuiversité
ou autre ,
ce seroit surprendre sa religion et le trahir. Lui dire, je
suis un malheureux qui périt de faim et de misère, et qti
est hors d’état de remplir les moindres fonctions, c’est bien
dur, et (k ce qui me semble) bien inutile. Puk, je ne puis
m’expliquer
la dessus, sans aigreur, en me rappelant de
quelle manière on m’a réduit à cette horrible possition. Je
ferois trop ou trop peu d’effet en disant ce que j’aurais &
dire, et l’un et l’autre serait également inutile et nuisible
à la fois.
J’admire beaucoup votre helle note, qui ne manque que
par un seul coté; o’est de donner une idée trop avantageuse
d’un pauvre misérable qui n’est plus même la reminescence
de soi-même. Que fera-t-on donc de moi? épuisé par l’inanition , je ne suis pas en état de marcher ; et un délire contin& qui s’approche la frénkie s’est emparé de ma tête ,
d’ailleurs
dépourvue de mémoire, de jugement, d’ordre
dans les idées. Je suis un objet de commrsération, voilà
tout; et de tous mes malheurs le plus grand c’est d’exister.

.
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De repondre 8ux attentes qu’on pourroit concevoir de moi,
voil8 ce qui est impossible. - Ah ! que j’aurais été heureux, de gagner ma vie en aonnant de8 instructians utiles 1
mais on 8 voulu étoufTer, extirper ees dispositions , en m’avilissant par une pension, qui n’aboutissait $ rien , et qui
me couvrit de home. Eh bien, on a réussi, j’ai succombé
8 mes malheurs. Et ma fin s’approche B grands pas ; seule
consolation
dont je suis susceptible.
11 ne g’8& donc phrs de moi, man cher ami. Ilne s’agit
plus que de ma femme, et de monJuLEs ;,victimes innocens
de ma mauvaise fortune, ils manquent de tout. Le reste
n’est rien, mais ceci me pénètre. de désespoir.
De demander une continuation de ma pension c’est aussi
8” dessous d’un homme qui pense comme il faut, et n’a
gémi que dëtre obligé 8 en accepter. Mais je crois cependant que 1’011 pourroit faire valoir la natnre de la pension
que le Roi m’avait donnée, en faveur d’une famille ruin&,
et qui ne pest que par cette pension même. - Car s8ns
elle j’aurois vécu doucement du produit de mes veilles, qui
me rapportaient fl600 a f2000 par an; je n’aurais pas
été surchargé du pagement de 3 à 4 loyers de maisons ii la
fois, de fraix de transport perpétuels &c. &c. Et j’aurais
gBiaé ma maison h UlrecH1 qui aurait snfli au moins 8 me
mettre en état de me retirer quelque part oti je trouverais
à subsister. - J’ajoute ici une petite note, de ce que je
crois avoir le droit de demsnder à eet égard. Vous en ferer
l’usage que vous croirez il propos et que I’occasion pourra
permettre.
de 1’ 11s Aout.
Je viens d’écrire à Mr. BRUGMANS B qui je fais passer
une copie de la dite Note, en remettant toutesfois man
sort dans ses mains. Si pon est disposé 8 me donner quelque pension, cel8 pourra raffermir ces dispositions; si non,
on ne ponrra pas disconvenir, qne mon sort est bien dur,
d’avoir perdu 8 la fois ce que le Roi m’avait donné,,ce qu’il
m’a promis, et la subsistance que j’avais d’ailleurs.
J’écris en meme temps à S. E. Mgr. le Grand Maitre.
Mais je n’ai pa que me contenir dans les termes les plus
&néraux. Carque pourrais-je demander, incapable de tout
comme je le suis? J’y dis: “que dans l’épuisement
OU je
me trouve je ne me hasarde point à entrer une carrière que
mon état maladif pourrait m’empêcher de fournir, mais
que je me trouversis heureux d’être mis dan une position
quelconque qui me permit de m’emploier utilement , etc.”
Au reste je me sonmets P votre jugement comme 8 celti
de Mr. BRUQMANS; mais c’est en vous priant de bien considérer à quel point d’6puisement
je me trouve. Je n’aimerais rien autant qu’une chaire de Professeur, mais je ne
saurais plus la remplir avec honneur ; si mêmemafaiblesse
me permit de donner mes leçons aussi régulièrement qut
le bon ordre l’exige; ce dont je doute fort, ou plutôt don1
je dois supposer le contraire.
Ce griffonnage vous avertira suffisamment que j’ecrir
ceci dans un violent paroxisme de fievre. C’est depuir
quinze jours que je souffre d’une manière indicible. Pardonnerez-vous queje vous fasse passer une telle lettre?
Je voudrais pouvoir exprimer comme je suis pénétré dt
l’amitié que vous me prouvex. Je ne doute nullement dc
de de Mr. BRUCMANB qui m’a présenté au Roi et m’s
procuré tous les bienfaits dont celui-ci m’a voulu combler
Je ne doute non plus que le Comte dW3IMMRLPXNNINCH
ne me porte encore la même bienveuillance, qu’il avoií
pour moi. Mais votre énergie, votre activité dans ceci m’r
surpris, et m’a étonné vraiment , et je ne sais que dire.
Le bon Mr. POUQENS m'8 dcrit une lettre fort tou.
cbante sur ma position. 11 parait qu’il y prend un vif intérêt. S’il s’agit de me faire connaitre sous le rapport de lt
Glottologie on pourroit le nommer, comme juge comp&
teut de mon savoir dans cette branche d’étude.
Ma femme est sensible comme moi 8 ce que vous vener
de faire pour neus. Agréez ses respects, ceux de JIJLRS, e3
les miens. Au reste salut, et considération, et surtout urn
vive reconnaissanoe de la part de
votre sincère ami et serviteur
BILDERDIJH.

’
Note. -

1’s~ 1797 je jouissais d’une petite allouance dn
1 1)ucDepuis
de Brunsvic. En 1803 elle fut convertie en pension
,nnuelle et fixé de 360 Ryksdaalders avec quelques émolueens, et le Prince d’orange y ajoutant de son coté preslu’autant, j’avais une subsistance honnête et qui me sufisait dans.laville de Brunsvic, oiì d’ailleurs je donnais des
nstructions qui me rapportaient. L’état de ma santé, touours faible, mais alors ruinée par une maladie grave, dont
e ne me remettais pas, m’obligea en 1806 par l’avis des
uédi&s et le consentements des dits Princes, d’essayer
‘influence de pair natal, et ce fat dans ce temps-l$ que IS
I?ol$w$e reçût un Roi , amateur des belles lettres et qui
,e plut 8 les encourager. S. M. eût la bont6 de vouloir me
larler, exigea que je resterais , et me promit d’avoir som
le moi. Je fus donc obligé de faire revenir ma femme et
nes enfans et de renoncer à mes 2 pensions.
Bientôt S. M. me voulût avoir pres d’Elle, et m’assigna
3000 florins de Hollunde par CUI. Puis Elle me fit cadeau
i’une maison à Utrecht. Lors de l’érect,ion de 1’Institut
Hollandais S . M. désira que j’en serais, et que je m’y donierais entièrement. Je fus donc obligé de m’établir 8
Bmst~ . -Les changemens continuels de sejour où j’avais
1U me sonmettre par la volonté du Roi, et les fraix de
transport m’avoient assujetté 8 des surcharges exorbitans,
:t j’étais rédnit à payer 8 la fois les loyers de 3 maisons
iifférentes en divers endroits, et une partie de ses loyers
%ourt encore jusqu’au mois de May 1812. Dejà 5. M. de
ion propre mouvement avoit ajouté GO0 florins h ma penrion. Je pris occasion de Lui exposerl’embarras oiìme jetta
:ette complication d’engagemens et ces depenses , et je La
pria de vouloir bien reprendre Ia maison qu’Elle m’avoit
lonnée et d’augmenter ma pension en raison de ce que S.
M. Elle-même croirait convenable. Le Roi reporta dono
le don, et porta ma pension & 6000 fl. par an, 8 commen:er avec le mois de Juillet 1809. Au moment du départ de
3. M. il m’était dû sur cela. Après quelques mois S. A. S.
Mgr. le Dut de Plaisance m’y fit donner un 8 compte de
1000 flor. En attendant je devais vivre. Chaque trimestre
me charge8 de GO0 flor. de loyers; je périssai de faim 8vec
ma famiìle, et avant l’expiration de l’an je me trouvai dans
lanécessité de donner mon bien en séquestre ; toujours hersé par l’espoir que Mgr, le Dut de Plaisance me fit concevoir que ma pension serait payée et continuée. A 18 fin
eet espoir se dissipe, et mut le monde me dit que S. M.
I’Empereur et Roi en 8 disposé autrement. Je n’en ai aucurie connaissance legale, maiS j’en dois Supposer 1s vérité
par les effets.
Je ne prétends pas que S. M. 1. et R. se charge d’une
pension que le Roi m’avait assurée, ni que Ia protection
particuliere qu’Elle accorde aux Lettres? s’étende jusqu’à
moi, qui dans ma foiblesse actuelle ne sms plus bon $ &n.
Mais je suis persuadé qu’Elle ne peut être instruite de la
nature de cette pension, dont 3600 fl. ne sont qu’un don
de la pure générosité du Roi, pour lequel je Lui avois voué
tout ce que j’avois de force6 et de talens , mais dont les autres 2400 me sant acquis tild0 oneroso et par numière de
convention. Sans doute l’équité de l’Empereur ne me voudroit pas oter ces 2400 fi. pour Iesquels j’ai donnéune
propriété immeuble , 8 moins de me remettre dans la possession de eet immenble ou d’un équivalent qui me dédommageroit. Aussi c’est teut ce que je desire. Avec 2400 fl.
par an je pourrai vivre, si cette somme m’est continu&:
avec la valeur de la maison (abstraction faite de ce qnej’ai
profité de l’augmentation de ma pension depuis 1 Aout
lSO9) je pourrni me tirer #affaire, et payer ceum qui m’ont
fait crédit sur ma pension, et je ne souhaite que de les contenter en faisant honneur aux engagemens que le Roi m’8
fait contracter.
Je suis pret de donner les preuves des faits, qui dans
tout ceci se reduisent 8 3 points : 10. le décret du Roi qui
augmente ma pension d’un accrès de 2400 fl. 2s. le décret
de même date, qui raporte la donation qui m’avait été faite
durre maison à Uwecht; et 3O, 18 connexion qu’il y 8 entre ces dcuu Decrets, et ce qui en résulte.
-
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VRAUEN.
336. - De Kerk te Leerbroek. Nurrschit
derij caldaar. Volgens een ooggetuige is voor
eenige jaren in het kerkgebouw der Hervormden te Leerbroek, door werklieden, die
bezig waren met herste!lingen in de consistoriekamer, eene muurschilderij ontdekt,
kennelijk van hooge oudheid. Het was eene
bijbelsche
voorstelling in een groot rond, door
kleinere ronden met voorstellingen omgeven.
Van wege het gemeentebestuur is van deze
vondst echter geen kennis gegeven, en, na de
beschouwing, is alles we& overgewit.
Aan wien is de kerk van Leerbroek gew$d
geweest? De dorpelingen weten het niet
meer. Misschien zou de klok het wel uitwiJzen.
J.H. VANLENNEP.

200 ?,, vraagde de zendeling. &mdat z;j de
kruik op haar schouder droeg,” antwoordde
de moensjée: Ijde lagere kasten dragen hare
lasten altijd op ‘t hoofd.” De Duitsche vrouwen doen hetzelfde. Is dit een bewijs voor de
Indische herkomst der Duitechers? En hoe
doen de Friesche vrouwen ? Dragen zij haar
kruiken op den schouder?
J.R.VANLEWNEP.

3 3 0 . - Beparatie van den toren van Babylon door Nebucadnezar.
Een vriend verhaalde
mij onlangs van een rolzegel (?), in BabyZon
ontdekt, waarop stond, dat NEBUCADNEZAB
den toren weh op had laten bouwen, of althans repareren, dien de menschen aldaar
gemaakt hadden omdat zij malka& niet meer
konden verstaan. Is dit juist, en hoe luiden
de woorden van het berigt, waaraan deze
merkwaardige bijzonderheid ontleend is?

329. - Schr@vers van de Vaderlandsche
Chronyk. In 1784 zag te Leiden en te AnasterJ. H.VANLENNEP.
dam het licht: Vaderlandsche Chronyk. of
Jaarboek van Holland, Zeeland en Friesland,
331. - Brutus-Bosch. Is de bijzonderheid
beginnende met de komst der Batavieren bekend, dat ‘u Hertogenbosch in 1794 en 1795
hier te lande en eindigende met het overlij- onder de aldaar gevestigde Franachen-vrienden van Hertog ALBRECHT VANBEIJEBEN in den en sans-culottes den naam droeg van
1404. Het is een lijvig boekdeel, LXXXVI Brutus-bosch 7 Wblken naam had dan wel in
en 911 bladzijden in ôo. - Het grootste ge- hunne taal het hoofsche ‘s Gravenhage ?
deelte (van bl. 185-911), handelt over het
J. H.VAN LENNEP.
ruwaardschapendednaropgevol,ude
regering
333. - A. B. Strabbe. Men zal mij zeer
van Hertog ~~~~~~~~.L)eschrqvers of opstellers hebben o. a. gebruik gemaakt van verpligten met eenige opgaven over het leven
charters en andere stukken, hun daartoe af- van dezen wiskunstenaar, over het jaar van
gestaan door den bekenden Mr. DAXXEL VAX
zijne geboorte, van zijn overlijden, zijne beALPHEN,
Secretaris der stad Leiden. Wie wa- trekkingen, enz. In geen biographisch woorren die schrijvers of opstellers ? Volgens het denboek heb ik iets over hem kunnen vinden.
berigt van de boekdrukkers, was de eerste
MARTINUS NIJHOFF.
opsteller, terw@ het werk ter perse lag, overleden ; de tweede, een boezemvriend van den
333. - De nachtmerrie. WáLr kan men
eersten, had even als deze verlangd onge- over de nachtmerrie iets duidel$ks, verstaannoemd te blijven. - Het werk is belangrijk baars en onopgesmukts lezen t Hoe komt het,
voor de Hollandsche geschiedenis in de jaren dat, als men door de nachtmerrie wordt be1357-1404.
zocht, men duidelijk al de voorwerpen ziet,
(74.
die in het vertrek zijn, waarin men zich be338. - Wat Blücher voorhad met Parijs. vindt, zoo als zij werkelijk zijn, hoezeer de
Is het waar, dat BLüCnER, bij den tweeden bedgordgnen
potdigt zijn geschoven? - Het
intogt der gealliëerden in Parijs, aan dezen onderscheid toch tusschen de naehtnaerrie
en
zou hebben voorgesteld om van die stad geen eenen gewonen benaauwden droom is, dat
steen op den andere te laten, en haar ver- men in eenen droom zich veelal op eene anvolgens met zout te bestrooijen, j)want an- dere plaats verbeeldt te zijn, maar dat men
ders,” zeide hij ,” zitten ze ons van daag over door de nachtmerrie bezocht, weeten gevoelt
twintig jaren we& op den hals ?”
te bed te liggen, buiten staat zich te beweJ.H.VAN
LENNEP.
gen, en zich verbeeldt met de oogen open te
liggen.
Cl,
329. - Op het hoofd, op den schouder.
Toen (*) een zendeling in Indië het 24ste
334. - Jan, basterd van Beveren. Tn.de
hoofdstuk van Genesis aan zijn moensg’ée voor- verhandeling over WILLEX EGGERT, Heer
las, maakte deze na het 15de vers de opmervan Purmerende, geplaatst in het 3de stuk
king,dat ~~~~~~~eenevrouwmoestgeweest
van Aemstels Oudheid, (bl. 55-99), door Dr,
zijn van hooge geboorte. p)Hoe weet gij dat P. SCHELTEMA, Archivaris der hoofdstad&
van Noord-Holland. wordt melding gemaakt
van JAN, bastaard vLtn Beijeren, en van de
34
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betrekking waarin hg heeft’gestaan tot de
heerlijkheid Purmerende, waarmede hij ten
jare 1422 en 1423 door zijnen vader Hertog
JAN VAN BEIJEREN werd beschonken.
Omtrent dezen JAN, bastaard van Beijeren,
schijnt zeer weinig bekend te zijn. De bovengenoemde verhandeling, met de daartoe behoorende aanteekeningen
en charters, vermelden alleen, dat hij op zich had genomen,
eenige jaren, als momboir over de Gravin
JACOBA VAN BEIJEREN ,de landenvan Holland en Zeeland te regeren, en dat hij ten jare 1531 nog in leven was.
De belangrijke betrekking, waarin deze
onechte vorstenzoon tot de Gravin JACOBA
en tot Hollund en Zeeland heeft gestaan, maken het wenschelijk,
dat, zoo mogelijk, eenig
licht worde verspreid over zijn leven en zijne
handelingen. Een onderzoek, tot dat einde
ingesteld, heeft echter tot niets anders geleid,
dan tot de ontdekking, dat hij is gehuwd geweest met eene dochter uit een adellijk, oud,
aanzienïljkenvermogendgeslachtinI.renthe,
en dat hij in het jaar 1442 reeds overleden
was. Daarvan blijkt uit het navolgende stuk,
in ‘t Archief van laatstgenoemde provincie
aanwezig, en van den navolgenden inhoud:
flwyREYI?OLT DE VOS VANSTEENWICE CndeALYT
PUTTEN, echte wyf REYNOLTS voerscr., doen kand
ende kenlic allen lieden, in dessen openen breue , dat wy
hebben vercofft ende vercopen, voer ons ende voer onse
erfgen., ewelike ende erflike, Joncfrou WIBBEN HUBBF.LDINMIE, -4bbdisse des Cloesters van Assen, ende den gemenen conuente voerscr., also danich erfachtich guet ende
tenden grof ende smal, als wy hebben in der buerscap to
Scheloe , ghelegen in den kerspel van Rolde, voer vyf
mudde roggen, Groningher mate, welke mudde v o e r s c r .
dat conuente voerscr. gheuen
sal onser dochter MECETELT
VAN BTEENWICK, Nonne tot Assen, des jaers; ende wanneer onse dochter voerscr. aíiiuich wart, zo snllen de vyf
mudde voerscr. mede doet wesen, dat wy noch onse erfgen. en sullen daer nummermeer ansprake
op hebben.
Ende van degen guede voerscr. zulle wy REYNOLT ende
ALIEPT voerscr. den conuente voerscr. rechte waerscap
doen, voer al de ghene de des to rechte komen willen. Al
argh&jst wtghesproken.
In oerknnde
der waerheit ZO
heb wy REYNOLT ende ALYT voerscr., voer ons ende voer
onse erfgen.,
onse zeghele van onsen rechten weten an
dessen breef ghehangen. Voert zo bekenne wy HENRIO DE
Vos VAN GTEENWICH,REYNOLTS
zoene voor3cr., ende
HADE~ICB,..REYNOLTS dochter, JOHAN des basters wedue van Begeren , in dessen openen breue, voer ons ende voer onse erfgen., dat wy al deuge punten voerghenoemt stede ende vast holden willen de daer niet teghen
to doene noch laten gheschien, in ghcenre wijs, dat den
Conuente
voerscr. hinderen mach in dessen guede voerscr., daer omme heb ik HENRIC voerscr., voer my emle
voer HADEWICH miinre zuster ende voer on88 erfgen.,
want miin zuster voerscr. ghenen zeghel en heuet, ende
om ere bede wille, minen zeghel an dessen breeff ghehangen. Ghegheuen jnt jaer Ons Heren M.C.C.C.C. ende
XLII, op Sante Jacob3 auent des Hillighen Apostels.”
VAN

OfJAN bastaard van Bezj’eren en zijne
HADEWICH D E VOS V A N S T E E N W Y K a l

vrouw
dan
niet kinderen hebben gehad, is tot nog toe
niet gebleken.Wenschelijk
ware het, dat hem
aangaande nadere nasporingen werden ge-

daan, en dat de uitslag daarvan werd bekend
gfmaakt , indien het onderzoek gewenschte
uitkomsten mog opleveren.
13xxxx14.
335. - Arnold Hachtingius. Deze predikant te Dokkum gaf in 1652 in 8O. een werkje
uit, getiteld: Kluer ende onpartydigh bericht,
van de vyf strydige poincten aengaende depredestinatie, enz. door wylen COYRADUS VORSTIUS. Waerby gevoeght is GUERNERI VORJTII
Noodzakelyke censure enz. Hiervan verscheen
in 16’76 de derde druk, onder den titel: noodsteek gegeven aan de absolutepraedestinatie.....
door

C.

VORSTIUS

enz.

Wanneer

en

onder

wel-

ken titel verscheen de tweede druk? Heeft
die HACHTI~GIUS meer uitgegeven en wat is
er van hem bekend? In GLASIUS Godgel. Nederl. is hij niet te vinden.
H. C. R.
330. - A. van den Borre’s Derde vertoog.

CATTENBURGH geeft in zijne Bibfiotheca Bemonstrantium, onder de werken van ADRIAAN

ook een Derde vertoog op, ononderteekent van omtrent veertig predikanten
1623. Hij voegt er echter bij, dat dit stuk niet
in druk was verschenen. Na den tijd waarop
CATTENBURGH zijne Bibliotheca uitgaf (1728),
zal het ook wel niet gedrukt zijn. Maar hij
schijnt het stuk nog in handschrift gekend te
hebben.Weet
iemand mij te zeggen of dit zoo
zijn kan, en of dat handschrift nog ergens
aanwezig is?
H. C. R.
VAN DEN BORRE

33P .- Geschrift van Assuerus Matthìsius.
Op een oude geschrevene lijst wordt onder
de geschriften van ASSUERUS MATTHISIUS,
predikant bij de Remonstrantsche gemeente
te Rotterdam, ook genoemd: Antwoordt op eenige paepsche vragen, 8’. Wie kan mij nadere
inlichtingen geven omtrent dit mij onbekend
geschrift?
H. C. R.
33s. - Twee geschriften van D. Xapma.
Onder de geschriften van DOMINICUS
SAPNA,
noemt CATTENBURGH twee werkjes, waarvan ik gaarne eene volledige tit,elopgave, benevens eenige nadere aanwijzingen zou ontvMangen. Het zijn deze: Depaepsche triumpherende waarheit, in 8O. 1626. Kort en waaragtig
verhaal, 1623.
H..C. R.
339.- Tweegeschriften van S.Lansbergen.
Over SAMUEL LANSBERGEX en zijne geschriften, is in Jaarg. VIII.van dit tijdschrift bl.
100, 273, 299 reeds gesproken. VAN HARDERWIJK

zegt

in

zijn

aangehaald

werk

+

dat.

deze predikant omstreeks 1612 een boekje
schreef tot aanprijzing
der onderlinge verdraagzaamheid. CATTENBURGH
noemt onder
zijne geschriften nog : Leidsman ter zaligheit
ofte stichtetyke rqmgedigt enz. 1626, 4O. Wie
kan mij van beide geschriften juister den ti?
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tel opgeven, en aanwijzen waar ze misschien
te vinden Z$I ?
H. C. R.
340. - De Ridder du ViaZ. Dat het in de
vorige eeuw met de militaire regtspleging
niet best gesteld was, blikt uit de executie
van den Ridder DIJ WAL, een’ franschman in
onzen dienst, die na een gevangenis van vgj
en een half jaar, uit ‘s Hage naar Breda gevoerd en aldaar op den 2lsten Julij 1753 onthoofd werd, wegens buitensporige handelingen, als bevelhebber eener vrijcompagnie,
die zoowel in strijd waren met de men.schelijkheid als met de goede krijgstucht, pligt
en eere, die men van een’ officier verwacht.
Is er van deze zaak iets meer bekend, dat
misschien het vonnis verschoonlijker zijn
doet, om na eene zoo lange gevangenisstraf
iemand ter dood te brengen?
p-p
3 4 1 . -Stenografie in 1750. In 1750 zag
ta Anastsrdam bij B. VAN ~OURIK voor 16
stuivers het licht: Nieuwe uitgevonden karakterkonst om met lettermerken predikatien, redeuoeringen enz. uit te schrgven.
Wat was dat voor een boekje en heeft het
daarin opgegeven stelsel praktische waarde?
PB--‘p*
s42. - Verzameling van Triglands geschriften.Voor
eenigen tijd last gegeven hebbende op een werk, dat op zekeren Catalogus
was aangeduid als bevattende al de werken
van JACOBUS TRWLAND, in Ben folioband,
wo bevond ik bij de ontvangst, dat in dien
band vervat was l”. Het eerste deel vervattende die boecken ende schriften JACOBI TRIBLAN~rr,enz. t’ Amstelr. bij N. J. BRANDT, 1639,
860 blz., en 2O. Het derde dee2 van de boecken
ende schriften J. TRIGLANDIX, enz. T’Amstelr.
1640,448 blz. Nu zal ik mij wel niet vergissen, indien ik aanneem, dat aan dezen band
het tweede deel ontbreekt. Wie kan mij het
titelblad van dat 2de deel beschrijven, en mij
opgeven welke stukken daarin vervat zijn?
Of waar zou ik dit kunnen nazien ? Is elk deel
afzonderlijk verschenen ? En kan iemand mij
ten laatste ook zeggen, of alle stukken, die in
deze drie deelen voorkomen, vroeger afzonderlijk reeds in 40. waren verschenen, dan
of enkele misschien in die foliouitgave voor
het eerst het licht zagen?
CF.
3 4 3 . - Geschriften van Hendrik Slatius.
Van SLATIUS' Ghepredestineerden dief worden in F. &IULLE&s Bibliotheekvan Nederlandsche pam$etten vier uitgaven in 4O. genoemd
(N0.1676-1679).Mij is ook nog eene uitgave
in 4O. bekend. J)Ghedruckt t’ Hatitwerpen ,”
1620. Zijn er nog andere uitgaven in 4O. ? En
wie kan mij van dit geschrift alle uitgaven in
80. opgeven, zoo mogelijk met aanwdzing
waar ze te vmden zijn ?

Verder worden in de Bibl. van pam& onder
No. 1287,1290,1645,1680,1758,1760,1761
en 1762, nog andere geschriften genoemd,
waarvan SLATIUS geheel of gedeeltelijk de
auteur was. Wie kan die lijst zijner geschriften aanvullen ?
CS.
S44.-Vertaler van het libre discours 1619.
Is de vertaler ook bekend van het Libre discours sur Fétat présent des dgglises reformées en
France? Het oorspronkelijke verscheen in
1619, zonder naam van den ‘schrijver, den
Heer D'AUBIGNÉ. De vertaling zag in 1632
te ‘sGravenhage
het licht onder den titel:
vpijmoedigh discours over ‘t verefenen van de
religions verschilZen.
C4
340. - Van Westen. Van dezen geleerde
wordt even melding gemaakt in het Woordenboek der Zamenleving, dat bij DIEDERICHS
te Amst. uitkomt. Ik wenschte wel meer bijzonderheden hem aangaande te weten. Hij
was een Nederlandsch wiskundige, welligt
een Gelderschman, en gaf in 1644 te Arnhem
een werk uit in drie deeltjes, onder den titel:
MatJ~ematiscJze vermaecklzj’kheden. In ARRENBERM Naamreg. v. Nederd. boeken, vindeik
WESTEN (w. VAN), Mathemat. vermakelijkheden, 1688. Amst. 80.
J. C. K.
3 4 6 . - P.Wils. Wie weet mij iets naders
mede te deelen over P. WILS, wiens wiskundige werken in 1654 te Amsterdam zijn uitgegeven ?
J. C. K.
349. - 8. F. Wille. AELIUS FRANCISCUS
Hagenaar, die op het einde der 16de
eeuw leefde, was philosoof’en poëet en heeft
geschreven o.a. De naturaliuza rerum scientia.
Wat weet men meer van hem ?
J. C. K.
WILLE,

3 4 8 . - Een predikant, @metselaar. Wie
was in 1768 of daaromtrent de predikant te
Tiel, die, op vermoeden van vrijmetsel@‘,
zoo vele onaangenaamheden van zijne gemeente, inzonderheid van zijnen kerkeraad
moest verduren? - In de Boekzad van 1768
deel CVlI, bl. 592, 708 enz. moet daarvan
iets voorkomen, volgens A. YPEIJ, KerkeZ.
Gesch. van de 18de eeuw, D.I. bl. 273 in not.
J. C. H.
TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.

Het Doodshoofd (I. bl. 159; vgl. bl. 236,
267,331). In den Isten Jaargang van den
Navorscher, bl. 159, wordt gevraagd naar
een dichtstukje, getiteld: het Doodshoofd,
door B. XIEVWENHVIZEN.
34*
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Op bl, 267 van denzelfden Jaargang wordt
het gevraagde gegeven.
Toen ik mijn afschrift met dat van den
Navorscher vergeleek, vond ik in het mijne
één coup& meer.
Dat couplet, bij mij het vijjrde, luidt als
volgt:
Gii zwijgt I...ait a00dsgebeentO ontluistert aanu+ w88Ide j
Van wat het voonn88h was is geen gedachtenis:
Bloos trotsche etervelingl leert, grooten dezer aarde,
Hoe nietig al uw’ grootheid is !

Voor het overige komt het mijne, nagenoeg, met het gegevene overeen.
In eene verzameling van dichtstukjes,
door mij van hier en elders afgeschreven,
volgt op het zoo even genoemde Doodshoofd
een ander, dat hetzelfde opschrift draagt.
Wie er de maker van is weet ik niet. Het
eerste couplet luidt als volgt:
wat waart g e , ontvleeschde

kop, waarin de wormen spelen P
Versierde een Diadeem uw VorsteQke kruin?
Of moest ge in ‘t aklig lot eens achaam’len beedlsars deelen 2
En baadt ge een’ bete broeds aan gevels v8n arduin?

Kan iemand mij nu opgeven wie van dit
stukje de maker is?
En zoo er meer van denzelfden dichter is
uitgekomen, dan zou ik gaarne titel en uitgever van het werkje (of van de werken) weH. v. K.
ten.
Watermerk in het papier (V. bl. 272, Vr.
310; vgl. VL bl. 56 en 315). Volgens het
Illustrirtes Familîen-Journal (Eilfter Band,
No. 276, S. 159), rjzoude de uitvinding van
het papier uit linnen lompen in ZwabAand
t’huis behooren en het eerst door de familie
HOLBEIN te Ravensburg in toepassing zijn gebragt. De oudste oorkonde, op dit papier geschreven, is gedagteekend met het jaar 1301.
Het wapen der HOLBEXEN vertoonde een
ossekop, en dit zinnebeeld is als watermerk
in al het papier van den ouden Ravensburgschen papiermolen uitgedrukt. In Pommeren,
in Friesland, in Pa+, in Bohemen bezit men
schrifturen op dat zoogenaamde ossenkoppapier, het oudste linnenpapier, dat er is.
FAUST en SCHOEFFEB gebruikten het tot
hunne eerste drukwerken. Op vele vellen
komt ook een klapper voor, zooals die vroeger door de melaatschen werd in de hand
gedragen, om een ieder voor hunne nadering
te waarschuwen. Dit symbool staat op het
Holbeinsche Leprozenhuis in Ravensburg ,
waaraan een aandeel in den papiermolen bij
de Flatterbeek toekwam. Van de genoemde papiermakers-familie stammen de twee
schilders HOLEEIN af, waarvan de laatste een
der glansrijkste sieraden der Duitsche school
geworden is.” De stad Ravensburg bezit nog
altijd hare papiermolens.
Daar echter uit het Navorschers Bijblad,

1853j bl. xiv en xv, blijkt, dat het papier uit
linnen lompen reeds van de XIIde eeuw dag;
teekent, zoude men de vraag kunnen opperen: Heeft het papier van v66r 1301 een
watermerk ? Zoo neen, bewijst de aanwezig2
heid van een watermerk dan niet eene VOTdering in de kunst van papiermaken ? Ware
dit zoo, dan had men een middel ter tijdsbepaling van zoodanige oorkonden uit vroegeren tijd, welke niet gedagteekend zijn, ofschoon het heel wel mogelijk is, dat men oud
papier zonder watermerk bezigde in een tijd,
dat deze merken reeds in zwang waren. De
roem, aan de familie HoLnEIN als uitvinders
van het linnen-papier toegekend, schijnt echter in zoo verre te moet,en ingekort worden,
dat zij slechts de uitvinders van het watermerk zijn geweest. Heb ik daaromtrent juist
gegist?

'

J.H.VANLENNEP.

Operaas in deHolZandsche
taal (VL bl. 106,
Vr. 143 ; vgl. bl. 251; VIII. bl. 365 ; 1X. bl.
73 en 207). Blij de Operaas in de Hollandsche
taaZ overgebragt , vergete men niet Aejagers
en het melkmeisje,
waaruit men nog dagelijks
de les hoort, die dit zangspel besluit:
nVerkoop
toch nooit de beer zijn huid,
Voor dat de beer is doodgeschoten.”

L. J.

Het geslacht Sweers (VI.b1.135,Vr.194; vgl.
bl. 318; VIII. bl. 330; 1X. bl. 171). Te dien
opzigte kan ik eene niet onbelangrijke bijzonderheid mededeelen, namelijk dat in de
Koorkerk te Middelburg de zerk gevonden
wordtvan BALTAZARVANVLIERDENGILLISZ.
van Antwerpen, en zijne echtgenoote CATHARINANIEUWELS. Men vond er de nu weggehakte wapens op van VAN VLIERDEN, HOVENKENS,VANTHIENEN,EVIOULDE RONGEI

(uitgesleten).
Dit graf behoorde, volgens een oud kerkregister, in 1665 in eigendom aan BALTHAS A R SWEERS,
koopman te Amsterdam, benevens zijne broeders en zusters CATHARINA ,
GILLINA,PRILIP
en GUILLIABM, zijnde de kinderen van GILLINA VAN VLIERDEN, eenige
dochter van RALTAZAR VAN VLIERDEN, bovengenoemd.
BALTHAZAB VAN VLIERDEN was een der
grootsteen ondernemendsteZeeuwsche
kooplieden en eersteBewindhebberder0. LCompagnie, kamer Zeeland. (Zie VAN METEREN,
Hist., fol. 451.) Gelijk te vermoeden is was
hij RX?tDEMOUCHERONS,CROMELINKS
enanderen uit Antwerpen naar Middelburg geweken, De niet zoo algemeen voorkomende
naam van BALTHASAR geeft eenige aanleiding tot de onderstelling, dat BALTHASAR DE
MOUCHERON,
die zich in 1576 uit Antwerpen
eerst te Arnemuiden, en daarna te Jfiddelburg
vestigde, tot zijne betrekkingen behoorde.
+-P-
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Stalen pennen (VI. bl. 267, Vr. 427; vgl.
VIL bl. 57; VHI. bl. 297; Ix. bl. 8 en 241).
Zoude DISCIPULUS wel zoo goed willen zijn
mij

te

zeggen,

welk

doel

zijn

onderwijzer

had met de verlangde inlevering
van verbruikte stalen pennen ? Ik heb er
nog eene doos vol, die ik gaarne aan hem zal
afstaan, die er nog een gebruik voor weet.
Hier wil niemand ze present hebben.
PROVILY

J. E.VANLENNEP.

Van Oort (VL bl. 369, Vr. 573 ; vgl. VIL
bl. 158,206; VIII. bl. 110; 1X. bl. 208). De
mededeeling van L. v. J. (WIL bl. 110) kan
ik niet beter beantwoorden dan door de volgende geslachtlijst.
Ten opzigte der afkomst deelde ik eene
familie-overlevering mede, zoo als er in de
familie VAN OORT enkele bewaard worden,
die echter voor derden minder belangrijk
zijn r doch die ik aan L. v. J., zoo hij zich tot
mij wendt, wel wil medededeelen.
Het wapen van ADRIAANVANOORT, 1673,
vindt men in het Wapenboek van het Bartholom&gasthuis te Utrecht; dat van FRANS
VAN OORT, 1761, in het Wapenboek van het
Barbara- en Laurentiaïgasthuis en in den
gevel van een aanzienluk huis op de oude
gracht bij de Tolsteegpoort te Utrecht, vroeger een steenbakkerij, nu een diakenhuis of
zo0 iets.
VAN OORT huwt JOHANNA DE RIEDER,
woonde op

Rots-

oord, bij Utrecht. De lijst zijner gedichten,
onder anderen Vredetoorts op Rotsoord, enz.
komt voor in ABCOUDE, Taamregister
van
NederZ. boeken. Hij huwde’ in 1679 CATEARINAKOOL,~~~.LUIJSTER.
a. B A R E N D V A N O O R T huwtwed. L A T O U B .
c. GERRITVANOORT.
Kinderen va.nFRANSvANOORTa:
ai. JAN VAN OORT hnwt GEERTRUIDAVAN
OORT.
bg. ADRIAANVANOORT.
ct.
JACOBUSVANOORT.
dl. WOUTER VAN ~~~~,gehuwd
metnARIAROTTEVEEL,
dochtervan A.BOTTEVEEL
enANNAMABIAVANREURN.
Kinderen ~~~BARENDVANOORT b:
az. G E E R T R U I D A V A N O O R T huwt JANVAN
OOBT,
zieboven.
6%. ISAACVANOORT.
cs. N.N. VAN OORT huwt Mr. WACHTEN-

DORFF, te Utrecht.

huwt decan

ds. N.N. VAN OORT,
TENDORFF.
ea.
A NNAVANOORT .

as.

8.

huwt

J ANVANOORT .
ANNA ELISA-

fz. GERRIT VAN OORT huwt
~ETH KEER, overl.
1756,29

Augnstus.
Al deze huwelijken waren kinderloos.
Kinderenvan WOUTERVANOORT~*:

.

a'. CATEIARINAhuWtJ.G.SCHILLING.
Hun
huwtLALEU DE ~~~~~Menhunnedoch;er ELISABETH Ds. JOANJOUBARTDEL'ORILIE.
ti.
ALETTA VAN OORT huwt Mr. BERGH,

zoon

Auditeur-Militair te Zwolle.
c4. MARIAVAN 00~~.
d4. BUCIE LOUISE huwt 1746 WILHELMUS
GLAD, predikant te WadenooGen.
k. JACOBA AGNETA
VAN OOBT huwt
JO~ANNESWENCESLAUSVAN ~~~~~~,predikant

te Breda in 1755, geboren in 1709,
f4.

JOHANNA

FRANCINA

VAN

OORT,

geh.

1718, overl. 22 Aug. 1773, huwt HERMANUS
KLAD, Secretaris van het kapittelvan St. Jan
;e Utrecht. Hunne dochter, ALETTA MARIA,
lUWtin 1773 Mr. HENDRIKNAGTGLAS,
Stebehouder
van Gooiland te Naarden.
g4. FRANSVANOORT~UW~N.N.HERMANS.
Kinderen ~~~FRANSVAN~~RT~*:
as. ALETTA GEERTRUIDAOAN OORT.

b”. HENRIETTA
EIENDRIK

MARIA

VAN

huwt

OORT

WILLEX NAGTGLAS VERSTEEG,Op

EotswZjk, bij Utrecht.
Cc.

DIRKFRANS.

da.

Iaat na:
a. &X~.FRANSVANOORT

Kinderen van JAN

Cs.
BARENDVANOORT.
d".
GEERTRULDAJOHANNAVAN
OORT
LAYBERTUSKEER,~~
Amsterdam.

VAN

FRANS VAN OORT
HOFKENSDECOURCELLES.
b=. CLARAVAN OOR?!.

WACH-

UOBT as:

huwt

MAGDALENA

CATRARINE LOUISA.
ee. FRANCWA , gehuwd in
RICIJS RAVESTEYN, Domheer

1802’ met
te Utrecht.

HEN-

+‘3*

Cornelìs Udemans (VU. bl. 10, Vr. 4; vgl.
bl. 247; VIII. bl. 310). Te VZissingen zijn
gehuwd :
1. 26Jan.1647. HENDRICK UDEMANS, J.
G. van der Veere, met MARIA SEUSE, J. D.
van Vlissingen.
2. 12 Sept. 1654. PIETER UDEMANS, J. G.
met MARIA BISCOP, J. D. beyde van Middel-

burg.

3. 26 Mey 1657. FRANS EVERTSEN, J. G.
varende met Capteyn MANGELAER,
van Vlissingen, IR& ELISABETH UDEMANS, J.D.van
der Veere, ondertrouwt aldaer.
LABORANTER.

Buitengewone vrewhtbaarheid (VIL bl. 232,
Vr. 301; vgl. bl. 317,370; VIlI. bl. 20,168;
1X. bl. 9,74,138,178). Zie over JANNETJE
THEUNIS t. 1. a. p. genoemd Bqvoegsel op KOK,
Woordnab., in voce. Vgl. Bijvoegsel. en Aanmerkingen @p het IXde deel VaR WAGENAAR,
bl. 67 (“)v
MO.
Baronnen van Aerssen (1X. bl. 1, Vr. 2; vgl.
bl. 149 en 214). V. D. N. zegt, t. 1. a. pl. te
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vermeenan,

dat aan dentak
VOSROL de titel

VANAERSSENVAX

van Baron is
toegekend bij besluit van Koning WILLEN 1,
van 25 Julij 1825 (XtautsbZad No. 61). Dit is
minder juist. De familie VAX AERSSEX behoorde tot de familiën reeds genoemd bij het
organiek besluit van 25 April 1814, houdende Admissie in de Ridderschap van Holland
(zie VAX WELEVELD , IfIandboek van den NederE, Adel, bl. 2), en de in 1723 geboren
BEIJEREN

VAN

ALBRECHT NICOLAAS VAN AERSSEN VAN BEIJEREN, Heer van Hooge&eyden,
schreef en

noemde zich Baron. Mijne vraag was dan
ook: flhoe kwam die familie in de vorige eeuw
aan dien titel, en wanneer is die titel.door
de leden van dat geslacht het eerstgevoerd?”
CORNELIS VAN AERSSEN, Heer vanSommelsdyck, van 1683-1688Gouverneur-Generaal
van Suriname, noemde zich, als ik wel heb,
geen Baron, evenmin als zijn zoon PRANçOIs,
Vice-Admiraal van Holland. Het besluit
van 25 Julij 1825 (Staatsblad No. 61) bevat
slechts de opname van eene lijst van personen, die sedert November 1813, door het
hoofd van den Staat, als behoorende tot den
Nederlandschen Adel zijn erkend, of tot dien
Adel zijn verheven, of in dien Adel zijn ingelijfd.
%
Eerste reis naar Guinea (1X. bl. 2, Vr. 9;
vgl. bl. 150 en 214). ReisverzameZing van NAVARETE. In de Hist. Gen. desVoyages, t.VII.
p. 177 ss. (ed. de HOU.) vindt men een uitvoerig versIag over NAVARETE en eene op-

gave van den inhoud van zijn, te Madrid
1676 in fo. uitgegeven werk, dat hoofdzakelijk tot China en Oost-Indië, maar niet tot
Guinea betrekking heeft. iMen leest aldaar
deswegens : ~1 il fut traduit en Anglois au
commencement de ce siècle et placé dans le
premier tome du grand recueil Anglois des
voyages, 0U il occupe environ trois cent quatre vingt pages in folio.” Welke Engelsche
CoZlection hier bedoeld wordt, en of het die
van HACKHUYT is, kan ik thans niet nagaan ;
eene van BARLAY is mij geheel onbekend.
Betere inlichting geeft misschien de Bibliothèpue universelle des Voyages par BOUCHER
DE LA RICHARDERIE. Paris1808.
L.J.
Ccm? CockìeE (1X. bl. 5, Vr. 36; vgl. bl. 154,
215). Bij nader onderzoek is mij gebleken,
dat VRIMERSSEM of VRIMERBHE~~ en VIVBRSHEN of VYVERSREM (zie 1X. bl. 216) twee
onderscheidene geslachten waren. Het eerste
voerde doorsneden, van goud, met den leeuw
van keel, en van lazuur, met drie rozen, 2. l.,
van zilver. Zie ARnal. de Zamaison de Lynden.
Mo .
Theodorus Aemilincs (1X. bl. 6, Vr. 40; vgl.
bl.155 en 218). TEEODORIUS AEMILIUS, de

beschermer van den in 1560 geboren ARMINIUS, komt niet voor in de genealogie der familie MELIS, waartoe de Leidsche en Utrechtsche Hoog~eeraarANToN1us~~MI~1~~ behoorde. Laatstgemelde is den 20 December 1599
te Aken geboren, en had tot vader JAN MELIS,
koopman successivelijk
te Antwerpen, te Rome,
te Hasselt (Limburg), te Aken en te Dordrecht. - ANTONIUS verlatiniseerde, als geleerde, naar de gewoonte van zijnen tijd, zijnen naam MELIS in AEMILIUS, en was de eerste
van zijn geslacht, die, in plaats van NELIS,
AEMILIIJS werd genoemd. Hij had, behalve
twee dochters, slechts édnen zoon JAN ALBERT AEMILIUS, geboren te Utrecht 21 Februarij 1626,die alsRaad der stadutrecht in1679
is overleden, en geen mannelijk oir heeft nagelaten.
P. P.
Rombout VerhuZst (1X. bl. 35, Vr. 64; vgl.
bl. 185). Ik lees, bl. 185, dat )>de bekende
beeldhouwer R. VERHULST de graftombe van
MEERMAN in de Pieterskerk te Leiden, benevens het beeldwerk in de fronten van den
waag en het boterhuis vervaardigde.” Dien
ten gevolge verzoek ik onderzoek te doen
naar de plaats dezer, naar het schgnt, twee
gebouwen; naar de voorstelling op de beide
fronten; naar de vervaardigers van de voorstellingen, op het beeldwerk na, en vooral
naar de rekbaarheid van het leven van genoemden R. VERHCLST. Waaruit eindelijk
blijkt G.W. B., dat de beeldhouwer te’s Gravenhage heeft gewoond?
t*
Amusementphilosophique (1X. bl. 36, Vr. 69;
vgl. bl. 185). Ik bezit ook eene vertaling van
dit werkje, met dezen titel: Philosophische
Tyd-korting, redeneerendcr wys, over de taal
der Beesten. Met een Suplement of Slot-Reede,
over het zelve. Uit het Fransch vertaald. Te
Amst., by IIENDRIK BOUSIERE, Boekverk., op
den Dam, by de Beursstraat, z. j. - In denzelfden band zit ook: De redenerende Dieren,
over de menschelyke Gebreken, enz., opgesteld
door de Heer ***. Uit het Hoogduits vertadd,
Eerste Gesprek tusschen een Beer en een .KrekeZ,
Twede Gesprek tusschen een Paard en een VZieg.
t’ Amst. 1739.
MO.
Appel- en peersoorten (IX. bl. 65, Vr. 90;
vgl.bl.l93en218).R0~~E~~1~~~~~~noemt
er eenige van de eerste in een gedicht op het
huwel~kvan W. APPELMAN en GRIET'P.
Pryst Sint Jans-appels, Rabbauwen en Kruyelingen:
Pryst Sch$foppels, Goesoeten en Ermgaerden:
Pryst Emmerappels, Queen en Guldelingen:
Pryst den Paradysappel,
al wast hy by der aerden :
Pryst den Oranjen,
als groot van waerden:
Dan de GRIET is prijswaerdighst, mooght ghy bier nyt
weben,
want d' APPELMAN hou& voor sp eygen eten.

.
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VanGrieten en Aegjes spreekt
Werken. Amst. 1678.8’. bl. 636.

BREDERO,

LAYED.

J. Deknatel(IX.bl.98,Vr. 124;vgl.b1.221).
Joannes Deknatel was geboren te Norden den
1 November
1698 en stierfden 22 Jan. 1759,
21October

zijnde Leeraar der Doopsgezinden te Amsterdans. Hij wordt ook onder de Dichters opgenomen doorv~x DERAA,Y~PV~Z~ O~WITSE‘I
GEYSBEEE. Zijne schriften zijn vermeld in
het Biogr. Woordenboek van denzelfden,
vervolgd door VAN HARDERWIJK, Art. Deknatel
(Johan), waarmede echter moet vergeleken
worden de opgave in de Naaml@st der Doopsgezinde Schrijveren, enz., van 1539 tot 1745,
Amst. 1745. Zijne afbeelding is door c. VAN
BOORDEX
geteekend, toen hij 58 jaren bereikt
had, en, door hem gegraveerd, in4O. formaat
uitgegeven met een zesregelig vers van ARExT
PLUYI; hetzelfde portret islater door J. HOCBRAKEX fraai gegraveerd en in 1762 in 8O.
uitgegeven, doch zonder vers.
V.D. N.
BuElebatken (1X. bl. 101, Vr. 147; vgl. bl.
223). 23 April’vraapde, bl. 101, naar & namen van denkbeeldige wezens, met welker
verschijning kindermeiden, bakers
en onverstandige ouders de ellendige gewoonte hebben kleine kinderen, als zij ondeugend zijn,
bang te maken, gelijk b.v. de bullebak, zwartc
Piet, Haantje of Heintje Pik, booze Griet, de
zwarte man, enz. De Heer J. BOUNAN brengt.
bl. 223, hier ook toe de nachtmerrie. Houd1
hij de nachtmerrie voor jets denkbeeldigs?
Dan
wenschen wij hem geluk en tevens, dat hij
nooit de werkelijkheid er van zal ondervinden. Maar de nachtmerrie behoort zeker niel
tot die soort van wezens, wier namen 23 April
wenschte te weten. De nachtmerrie is geen
wezen, waarmede men slechts kinderen bang
maakt. De man, wien zij eens bezocht, is VOOI
hare wederverschijning met grond beangst,
Zij behoort niet tot de familie der bullebakken,
4 Juli&
Nemanus Hubert (1X. bl. 101, Vr. 150
vgl. bl. 224). Een kort levensberigt van dezen
vindt men in het Kerkelgk Register der Predilanteqte
Amsterdam, door H. CROESE. HuBERT te Noordhorn
in het Graafschap Bentheim geboren in 1729 den 18 April, in 1737
naar de school te .Burgsteinfort en in 1744
naar het Gymnasium te Lingen gezonden.
oefende zich aldaar in de talen en voorbereidende wetenschappen; in 1745 vertrok hij
naar Groningen en in 1748 naar Leiden: in
1750 werd hij Proponent onderde
Classis van
Leiden.Te Kampen staande, was hij, na eersi

onderscheidene malen Deputatus
geweest te
zijn, Scriba van de OveriJsselsche
Synode te
Deventer en opende die met eene leerrede over
Openb. 111: 14, 16. Hij deed te Amsterdam
zijne intrede met 2 Petré 1: 10, ll. Hij had
behuwd AXNA GAABENGROOT, die in 1789
ztierf; en overleed zelf den 10 Julij 1809.
Schriften van hem heb ik niet vermeld gevonden.
V. D. N.
Levensbeschrgvingen
van Vorsten uit het huis
yan Oranje-Nassau (1X. bl. 102, Vr. 155; vgl.
21, 225). De oorspronkelijke steller van de
vraag naar LevensbeschrZjvingen
van Vorsten
xit het huis vanOran~'e-NassauendeantwoorFier Bt. zijn beiden op eenen dwaalweg, waar)p dehatste doorden eersteisgebragt. De
vraag, om goed beantwoord te worden, had
anders moeten zijn geredigeerd. - Noch LOvan Nassau, noch zijnebroeders(behalve WILLEN I), noch WILLEN LODEWIJK
van Nassaydoor
Bt.genoemd,
behoordentot
het huis onhrJE-Nassau.
RENATUS van Nassau, zoonvan Graaf HExDRIKenVanCLAUDIA
van Challon, was deeerateprinsvan ORANJE
DEWIJK

uit het huis Nassau. Hij vermaakte, bij zijn
kinderloos overlijden in 1544, dat Prinsdom
aanzijnen neef(cousin)wILLl3N,denjongeren,
later meer bekend onder den naam vanPrins
WILLEM 1. Deze en zine descendenten, niet
zijne zijmagen, behoorden tot het huis van
ORAXJE-Nassau. Bij het uitsterven vanhet
mannelijk oir van Prins WILLEX 1 in Prins
WILLE~~I~~~,~~~~~JO~A~~ILLENFR~~O,G~~~~

van Nassau-Bietz,

wiens grootmoeder eene

dochter van Prins

FREDERIK

HENDRIK

was,

den titel van Prins van ORAXJE, welke titel
hemechterdoordeneerstenKoningvanPruissen, zoon van eene andere dochter van Prins
FREDERIK HEWDRIK, werd betwist,welk
verschileerstin 1732 werd vereffend.Na~~~~N
WILLEN FRISO, die den 14JulU
1711 verdronk,

voerde zijn op den 1 September van dat jaar
geborenzoon W I L L E N K A R E L R E N D R I K F R I S O ,
Graaf van Nassau, later meer bekend onder
den naam vanPrins ~~~~~~I'V,grootvader
van Koning WILLEM 1, den titel van Prins
VILI1 ORANJE.- Maa.r zoo als ik zeide, noch
LODEWIJK

van Nassau, noch diensbroeders,
noch hun neef(neven)GraafwILLENL0~~w1~~
behoorden tot
het, huis van ORANJE-NUSStZU.
verlangt de

behalve Prins WILLEMI,

vrager ook van deze laatsten levensbeschtijvingen, hij vrage alsdan levensbeschr@ingen
van de Graven van Nassau, en voege er geen
ORANJE bij. Hij zal er eenige vinden in het
Vaderlandsch Woordenboek op de voornamen
LODEWJJK,ADOLF,enZ.

S.S.S.

LevetLsbeschr$‘vingen van Vorsten uit het huis
van Oranje-Nassau. Zoo even (14 Julij) ontvangen:WILLENLODEWIJKVANNASSAU.~ene
VOOrleZing door&. B. J.L.DEOEERVAN JUT-
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den handel.) Utrecht 1859. De
hooggeleerde schrijver schetst hier in krachtige trekken het karakter en den levensloop
van Frieslands Stadhouder, ,&e de eerste
veldheer van zijnen tijd zou geweest zijn, als
hij niet naast MAURITS gestaan had.” Kan ik
den Heer ~3. P . ROOS genoegen doen met de
toezending dezer fiks geschrevene voorlezing?
Ze is het porto dubbel waard.
Bt.
PHAAS. (Niet in

Eenìge vragen betre$ende de Geesteranussen (1X. bl. 129,Vr. 166; vgl. bl. ~~~).EvERT
OfEVERARDUSHE~DRIKIJSzOOIlGEESTERANUS

was de zoon van den predikant te Naalduxjk, die van daar naar Haarlem vertrok en
aldaar in 1583 overleed. Hij was in 1580
predikant te Alkmaar, later pensionaris aldaar, en werd den 13den Februarij 1582 door
Prins WILLEM 1 geëligeerd tot Raad in het
Hof van Appel. HU huwde BIARGARETHA,
dochtervan NANNINGvANFOREEST~~IIHOO?%.
Zijne beide broeders waren:
a. HENRICUS, in 1604 predikant te Assendelft, waar hij in 1610 de Remonstrantie onderteekende, en vertrok in 1612 naar Haurlem, alwaar hij in 1640 overleed,
b. JODOCUS, in 1586 predikant te Assendelft, en in 1593 te Gorcum, alwaar hij in
1631 overleed.
VelIEVERARDUSGEESTERANUSenIIARGARETHAVANFOREESTzij-ll drieZOnen,als:
a. NANNING, geboren den 2den November

1588, eerst predikant te Moordrecht, in 1617
predikant in den Briel, aldaar ontzet in 1619
en gestorven den 8sten Maart 1650.
b. PETRUS, geboren den 14den October
1593, in 1616 predikant te Eymond, aldaar
ontzet in 1619, overleden in 1658.
c. JOHANNES, geboren den 8sten November 1586, in 1619 als predikant te Alkmaar
ontzet, overleden te Norden den 14den October 1622, (Zie KOK, dl. XVII. bl. 80.)
Van CORNELISGEESTERANUS, zoonvan JODOCUS, die in 1610 predikant was te Blokland en in 1620 ontzet werd, vind ik niets
verder opgeteekend.
H. JY C.

.&zria Junius (1X. bl. 130, Vg. 174; vgl.
bl. 259). Bij het vermelde kan ik nog voegen, dat haar moeder, ELISABETII VAN DEN
CoRPUT,de tweede vrouw van FRANCISCUS
JurYIuswas(zie
ook BALEN, Beschr. van Dordrecht, bl. 1018): dat over haar’eersten man,
ISAAK DIAMANTIUS, kan nagezien worden
RRAXDT, Hist. der Reform., dl. II. bl. 310, en
over haar’ tweeden man, SAMUEL NAERANUS ,
dezelfde t. a. p., dl. IV. bl. 381, en G. D. J.
SCHOTEL,
Kerkel. Dordrecht, dl. 1. b1. 187 en
526; voorts dat ze bij NAERANUS een' zoon,
JOHANNES, had, die predikant 8werd bij de
Remonstrantsche
gemeente te Oudewetering.

(Zie over dezen SCHOTEL, t. a. p., bl. 187,527,
en dl. 11. bl. 758,759.)
FRANCISCUS JUNIUS had bij zijne derde
VTDUW,JOHANXAL'IIERYITE,
dochtervan SIMON , Heer van Betinsart en Schepen te Antwerpen ,behalve een'zoon, FRANCISCUS, ook
eene dochter, JOIIANNA,~~~
huwde rnet~~~XAEUS.
V.D. N.
VolksZied (1X. bl. 130, Vr. 176; vgl. bl.
259). Reeds w.erd de vrager gewezen op een
oud geestelijk leed, dat met dezelfde woorden
aanvangt, en het wegreizen eener jonge
maagd met haren hemelschen geliefde tot
onderwerp heeft, en opgenomen is in vox
ARNIM und BRENTANO'S Des Knaben Wunderhorn, naar plein altes fliegendes Blatt aus
Kiiln ,” en vollediger door mij in Overzigt en
proeven van Nederl. Volkszangen, bl. 44. Nu
vraag ik op mijne beurt: heeft misschien de
Heer BUDDINGH het l>in zijne jeugd gehoorde” in een wereldlijken zin opgevat? Is dit
inderdaad het bedoelde lied ? In welk dialect
is het oorspronkelijke ? Van welken maker ?
Een jaar of wat geleden is het in een onzer
tijdschriften als schandelijk aangeklaagd, en
anderzijds met warmte verdedigd, en mijns
inziens bezit het, uit het aesthetisch oogpunt,
geen geringe verdienste.
L. J.
Bezitters van allodiale goederen. Ridderhofsteden (1X. bl. 131,Vr. 182; vgl. bl. 260).
De gegevene definitie van ridderhofstad zou
ook de mijne zijn. Vergelijk wat BACHIESE,
Beschr. der Vereen. Nederlanden, dl. IV. st. 2,
bl. 287, zegt van de havezathen of riddermati.ge hofsteden in ‘t Graafschap Zutphen; van
die in Utrecht spreekt hij uitvoerig 3de stuk,
bl. 999; van die in Overijssel, 4cle stuk, bl. 15,
in Drenthe, bl. 288. Over het onderscheid te
dien aanzien in Groningen, spreekt hij aldaar bl. 185, en wat Holland betreft, 2de
stuk, bl. 405. Waarom adellijke goederen
in Zeeland, ten dezen, niet in aanmerking
kwamen. Zie ald, bl. 793 enz. De ridderhofsteden vermeldt BACHIENE bij name, ter
plaatse waar zij gelegen zijn.
L. J,
ANTWOORDEN.

Adriaan van Cronenburg (11. bl. 279). Het
stilzwijgen op deze vraag doet vermoeden,
dat er geen schilderstukken van hem bekend
zijn. Meer zekerheid verkrijgt men echter
daarvan, doordien de Heer RRAMM in z$n
Levens en werken van Hall. kunstschilders,
zelfs geen mewag van hem maakt, niettegenstaande h$ naar aanleiding van het bij FERWERDA, in de geslachtlijst VAN CRONENBURQ,
opgeteekende,
gelijk hij verklaart, REMBOLT
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VAN
ADELEN
VAN
CRONENBDRG
onder de
schilders heeft opgenomen, terwijl in die
zelfde genealogie, vgfde generatie, almede
wordt genoemd ADRIAAN VAN CRONEXBURG,
zoon van KLAAS, jtdie zeer excellent in depeinture is geweest.” Ware dien Heer alzoo iets
van het werk van ADRIAAN bekend geweest,
zeer zeker zoude hij ook aan dezen eene
V.D. N.
plaats verleend hebben.

letterkast distribueerde. De afleiding volgt
van zelve. Ware het mij gelukt het bedoelde
artikel weder op te sporen, mine opgave zoude naauwkeuriger zijn.
W. J. F.

Eene bladzej’de uit J. W(aivis), Beschrejving
der stad Gouda (1X. bl. 37, Vr. 77). Kortelings werd door mij, op eene boekverkooping
te Utrecht, een exemplaar van dit werk gekocht, dat het oorspronkelijke blad bevat;
Comedies en romans ovet* gierigheid (VII. daarop komt woordelijk hetzelfde voor, wat
bl. 158, Vr. 200). Ik bezit de drie eerste dee- den vrager is medegedeeld, slechts met een
len van het werk, getiteld: Lés Chef-d’oeuvres klein verschil (op twee of drie plaatsen) in
dramatiques de CHARLES GOLDONI, traduites de interpunctie en hoofdletters. Op het schutpour la première fois en francais. Avec le texte
Italien à co”téetc., uitgegeven te Lyon en te blad vond ik geschreven : Coll: 17-$43, indien
Pargs (An 1X). Deze drie deelen vormen, ik ten minste niet verkeerd lees; en de vroezoo als blijkt uit eene aankondiging aan het gere bezitter heeft bij het bewuste blad een
einde, eene eerste serie, welke door eene papiertje gelegd, waarop met potiooa getweede van gelijken omvang stond gevolgd te schreven staat: j,Bladz. 123. JAN VAN DAY.
worden. In het tweede deel nu van dat werk Koomd in de meeste exemplaren niet voor.”
komt voor : n L’Avaro , Commedia dùn atto ed Van de geschiedenis weet ik niets.
in prosa ”, en, op den franschen titel vindt
W. J. F.
men verder deze aanmerking: ~INB. MOLIEBE
a tracé de main de maître les travers et le
Petrus, Bernardusen Abraham(de) la Faille
ridicule de 1’Avarice: GOLDOXI en a esquissd
(IX.bl.lOO,Vr.140).
BERNARDUSLAFAILLE
l’odieux dans la petite piece, que l’on va lire. (266 schreef hij zich, zoo als uit zijne voorNous ne nous permettrons qu’une r&flexion
handen handteekening blijkt) kwam in 1584
sur ce dernier ouvrage: plaeer & la suite du uit Vlaanderen te ‘s Hage, was in 1602 GedeMOLIÈRE, l’dvare de GOLDONI, c’est rendre
puteerde der Zuid-Hollandsche Synode bij de
peut&re à ces deux grands hommes l’hom- Staten, met een vertoog tegen de Luthermage le plus flalteur, et en meme temps le schen. Hij wordt gezegd gematigd Contraplus digne dleux.”
Remonstrant geweest te zijn,docb is in zijnen
De omvang van het stuk is in deze (SO.) dienst geschorst den lsten December 1618.
uitgave 104 bladz. tekst, zonder de titels en Zie over hem SOERMANS , Register vat& Zuidrolverdeelingen
: dus 52 in elke taal.
Holland; BRANDT, Hist. der Reformatie, en het
W. J. F.
Kerkel. Archief, dl.VII. bl. 25, 26. Over zijn’
zoon ABRAHAM LA FAILLE Zie men TJDEMAN,
Panotypie (VII. bl. 159, Vr. 214). Ik weet Naamlijst derBemonstr.Broederschap.Volgens
niet wat dit woord beduidt, en het zoe- opgave in het Biogr. Woordenboek, schreef PEken naar de afleiding zoude niet veel nut ~RUS zich DE LA FAILLE,~~ behoort dus waarV.D.N.
opleveren. Ik wensch echter voor te stel- schijnlijk tot een ander geslacht.
len of er ook bedoeld is Pianotypiei’ dan
Appels Eoopen op gouden beenen (1X. bl. 132,
zoude ik den vrager op het spoor kunnen
helpen. - In de onderstelling dat dit het Vr. 197). Wanneer de appels duur zijn, zegt
geval is, wil ik het navolgende mededeelen. men in Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel:
Voor eenige jaren (niet vele) heb ik een arti- de appels hebben gouden staaro.es. Wij twijfekel gelezen, met afbeeldingen opgehelderd, len er haast niet aan, of het eene spreekwoord
J.H.v.D.
naar ik meen in het Muske des Families , of verklaart. hier het andere.
Appels loopen op gouden beenen. De klok van
wel het Magasin pittoresque , dat ik echter,
welke moeite ik mij gegeven heb, niet kan Bazel. Het spreekwoord : Appels loopen, enz.
terug vinden. - In dat artikel dan is sprake heb ik nooit gehoord; ik zaldus mijne mythologische, erotische en economische gissingen
van een werktuig dat met toetsen, even als
eene piano, voorzien was; door middel waar- maar t’huis houden. Omtrent de klok van Bavan men, zoo ik mij niet vergis, de lettertypen cel kan ik L. 5. mededeelen, dat volgens eene
ianteekening, voorkomende in : L)er curieuse
uit de (1etter)kasten in een gootje deed loopen, en ze zoo gemakkelijk in volgorde voor Antiquarius, Hamb. 1720, Th. 1. S. 305 flg.,
zich had, om ze in den vorm te zetten. Even le reden van het vóórloopen dier klok te zoeken is in de langwijlige zittingen van het ConZOO zweeft mij voor den geest, dat er een dit0
werktuig was ten toon gesteld, met behulp Se, aldaar van 1431-1444 gehouden. De
waarvan men door de behandeling der toet- Roomschgezinden, namelijk, geenszins ingesen, de typen uit den vorm in de vakken der ~omenmetdevijandigehouding,welkedever35
Dl. 1x.

_

verzamelde Prelaten tegenover Paus EUGENIUS IV hadden a,anganomen, besloten op
zekeren dag, ten einde de aeaaio wat te bekorten, de wijzers der klokken een uur vooruit te zetten. De list gelukte: de vergadering
scheidde een uur vroeger dan gewoonlijk, en
sedert heeft man, tot aandenken dezer gebeurtenis, den gang dar klokken onveranderd gelaten. Anderen zeggen, dat, toen er
op zekeren tijd (3) eene zamenzwaring gesmeed was, om op het middaguur den ganschen stedelijken Raad om het leven te brengen, de klokken te Bazel door het bestel der
goddelijke Voorzienigheid vroeger dan op
andere plaatsen sloegen; ten gevolge waarvan de zamengazworenen in verwarring gebragt, verraden en nedergehouwen werden.
Bt.
Hijheeftzz2jnehandenindewolkenqewaaachen
(1X. bl. 132, Vr. 199). Hierop beroemen zij
zich gewoonlijk, die eene verre reis in dan
vreemde - naar de Oost of naar Zwitserland
b. v. - hebben ondernomen, bij die galeganhaid een’ berg bestegen, en hunne handen
gewasschen hebben in de beneden hen drijvende of hen omgevende wolk.
J. H. v. D.
Geachìedenia der Bataafache Republiek (1X.
bl. 133, Vr. 204). Als hoofdbronnen over
deze geschiedenis komen, naar ik meen, in de
eerste plaats in aanmerking het Dagverhaal
der handelingen van de eerste en tweede nationale
en constituerende vergaderingen, repreaenterende het volk van Nederland, van 7 Maart 1796
tot Mei 1793; het Dagverhaal der handelingen
van het vertegenwoordigend ligchaam des Batat-afachen volks, van Mei 1798 tot Saptcmber
1801, en de Notulen van het Stuatabewind der
Bataufache Republiek, van 17 October 1801
tot Junij 1806; voorts de Nieuwe Nederlandache Jaarboeken van dien tijd. - Te weinig
acht ik het gezegde, dat de geschiedenis der
Bataafscha Republiek niet onbelangrijk is; ik
acht haar hoogst belangrijk, vooral in dien
tijd. Wij zien er de kiem van onze tegenwoordige Staats-inrigting ; vraagstukken,
thans nog niet opgelost (over evenwigt van
magten,
ministeriële verantwoordelijkheid,
afschaffing der slavernij, afkoopbaarheid der
tienden, emancipatie dar Joden, betrekking
tusschen Kerk en Staat, volksopvoeding en
onderwijs, en wat niet al?) werden toen reeds
besproken; en, staan wij verwonderd over
het helder doorzigt van vale der toenmalige
Nederlanclsche staatslieden in die gewigtlge
aangelegenheden, niet minder verbaast het
ons, dat zij, in een’ betrekkelijk zoo weinig
verleden tijd, nog zoo vale en zoo krachtige
bestrijders vonden. Het is w%ar: de mannen,
welke die dagen beleefden en van de grootc

;ebeurtenissen op het einde der vorige en ín
len aanvang van daze eeuw zeggen konden;
puorumpara maqna ego fui, zijn van het tooi
nee1 dar wereld afgetreden; maar wat zij in
le staatsvergaderingen hebben gesproken, is
bewaard gebleven, en van sommigen zijnnog
afstammelingan,clie in hungeheugen bewaard
hebben wat de vaders hen verhaalden, die
reeds als jongelingen de hoofdleiders dar gabeurtanissen persoonlijk kenden, dia met de
weetgierigheid der jeugd gadesloegen en opmerkten wat rondom hen voorviel, en nu, bij
r$par ervaring, nu kalmte de staatsstormen
heeft vervangen en de oude partghaat niet
meer gekend wordt, over beweegredenen,
handelingen en uitkomsten een onbevangen
oordeel mogen vellen. - Onder die galukkigen isï%.C. ~.v~TRmGd,de nureedsbejaarde
zoonvan&fr.~.H.~~~~~xG~,
wiens belangr;jke staatkundige loopbaan vroeger dan het
aangeduide tijdperk begon en bijna tot aan
het einde daarvan voortduurde. De rust, die
hem, na een werkzaam leven, vergund is,
besteedt hij met, uit de genoemde en andere
hem ten diensta staande bouwstoffen, niet
alleen het aandeel zijns vaders in de werkzaamheden der nationale vergaderingen en
der commissiën tot het ontwerpen van eena
staatsregeling voor het Bataafsche volk in ‘t
licht te stellen, maar ook een overzigt te geven
van de beraadslagingen, welke toen in cla
staatsvergaderingen over de gewigtigste belangen desvaderlands plaats hadden, ofliever,
zoo beknopt als het onderwerp toelaat, eene
zooveel mogelijk volledige Xtaatkundige Geschiedenis der Bataafache Republiek te schrijven. Het eerste gedeelte daarvan werd in
1858 uitgegeven; het tweede - zoo wij wèl
onderrigt zijn, het laatste -is ter perse. Wij
twijfelen niet, of de vrager zal ar zijn verlangen door bevredigd vinden.
1. A. N.
[Een andere onzer medewerkers noemt nog Mr. ct. w.
WEEDE,
Bijdragen tot de Gesch. der omwenteling, van
1795-1798. Am&. 1847.1
Geschiedenis der Bataafache Republiek. Behalve de reeds genoemde herinner ik het rervolg op WAGENAAR,
de beide werken van c.
VANDERAA;~~
ook VITRINGA; tegenover P.
VREEDEZieSIEGENBEEKOverJ.KANTELAAR.

Voorts: de dagbladen van de Nationale Conventie en daarna het Wetgevend Ligchaam, de
Handelingenvan hetStaatsbewind;couranten
en handelingen van de respectieve provinciën
en gemeenten, 1795-1806.
Geschiedenis der Bataafache republiek. Onder de monographiën en vlugschriften van
het tijdvak der Bataafsche republiek, behooren 14gadrukte vlugschriften, die in 1795 het
licht zagen, en waarvan ik hierbij de titels
laat volgen. Mogten zij kunnen strekken tot
hetgeen Cl4 beoogt, dan ben ik bereid, die
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zeldzame boekjes ter lezing te geven, en zo(
doende ook een steentje aan te brengen.
1. Zeer interssante briev, van een Joodscl
burger te Amsterdam, aan een Joodsch burgel
te Rotterdam, over de tegenwoordige Staats.
omwenteling in Nederland. Te Amst. bij HAR
IANUS KEYZEB, 1795. Het eerste jaar del
Bataafsche vriheid.
2. Verslag wegens het patriottisch genoot.
schap der Jooden, vergadert in Amsterdam der
11 Februarij
1795, onder de zinspreuk Fel&
Libertate. Te Am&. bij M. scuALnKArdr,1795
3. Aanspraak, gedaan in de Sooieteit Felio
Libertate, op den 18 Februarij 1795, door de?
Doctor LEMON. Te Amst. bij J. L. VAN LAAI
MAHUET, Boekverkooper,
1795.
4. Briev geschreeven uit de Societeit , alhief
te Amsterdam opgericht, onder de zinspreuk
Felix Libertate, aan den schrejver van het ge.
schrift over de Constitutie, door den burger M
8. ABSSER. Te Amst. bij J. L. VAN LAARNA.
HUET,1795.

5. Aanspraak gedaan in de Societeìt E’elig
Libertate, op den 7 Maart 1795, het eerst
jaer der Bataafsche vrijheid, door den burges
H. L. BROXET. Te Amst. enz. (als No. 4).
6. Aanvraak gedaan in de Societeit Felis
Libertate, op den 11 Maart 1795, door der
burger SALOMONDEJONGEMEIJERSZ.r~e
Am.
sterdam (als No. 4).
7. Aanspraak, en& door den &ger E. SCHA,
BBACQ. Te Amsterdam (als No. 4).
8. Voorstel aan de leden der leesgezelschap.
pen: ‘t Schoots-vel. Te Amst. (als No. 4).
9. Aanspraak, gedaan in de Societeit Ft&
Libertate, bij gelegenheid der inwijding va?& dl
vmjheidsboom, door den burger J, LITTWAK
op den 11 Maart 1795. Te Amst. (als No. 4).
10. Berigten en toespraken van J. SAPORTAS
II. DE H.LEBKOY,J.O.HESPE,
rd. s. AKER, Maart 1795.

H. L.BROMET,

11. Adres van de Volkssocieteit Felix Lìbertate aan de provisionele representanten van
‘t volkaan Bolland. Te Amst. (als No. 4).
12. Adres aan de provisionele munitipaliteit
van Amsterdam, door Commissarissen en Leden
der Volks-Societeit Felix Libertate, den 27sten
Maart 1795. Te Amsterdam, bij HENDRIK
GARTMAN.

13. Missive van den burger J. C. HESPE aan
den burger Faire C. W.VISSCHER. Te Amst.
(als No. 4).
14. Redevoering gehouden in de Societeit
FelixLibertate ,door S.DE JONQE IvIEIJERSZ.,
29 Maart 1795. Te Amst. (als No. 4).
S. I.BIULDEB.

A. F. R. E. Baron van Haersolte (1X. bl.
133,Vr. 205). Bg de nog levende familie van
den Baron ANTONIE FREDERIK ROBBERT EVEBTVANHAERSOLTE ,bestaatzulkeenebijzondere levensschets niet. HU is den 19den

Augustus 1756 ta Zutfen geboren, en overleden te Arnhem den 14den JuQ 1830, waar
hij begraven ligt op het kerkhof buiten de
Rhijn-barriere.
v. A. H.
Halsbandes Orden=. bl. 133, Vr. 206).
Der Curieuse Antiquarius zegt Th. 1. S. 555
hiervan het volgende: sAm Ufer dieser Stadt
an der Seite deswalles
ist ein meszinges Halsband fest angemacht , (welches von CABOL V
dahin gegeben worden). In dasselbe mussen
alle ankommende Fremdlinge den Hals stecken; alsdenn werden sie gefraget : Ob sie wollen mit Wasser oder Wein getaufi seyn P Und
wenn sie das letztere erwehlen , so geben sic
vor die Geselschafft eine Zeche Wein zum
besten; denjenigen aber, die sich des wegern
(sic), die Kosten wegen der Zeche furchtend,
wird plötzlich ein ganzer Eymer vol1 Wasser über das Haupt gestürtzet. Und solche
berühmte Yauffe geschiehet allezeit. Die
Königin von Schweden, als sie hier vorbey
reisete, verehrte anhero einen grossen Silbern Becher, sus welchem man bey solchem
Gebrauch zu trinken pfleget.”
Bt.
Zeelands ChronQk verkort (1X. bl. 133,Vr.
208). Dit werkje is het bijeengevoegde mengelwerk uit: Zeelands Cronyk Almanach, 1777
- 1 7 9 2 i n 32O waarvan de jaargangen
1777-i784 zijn’iitgegeven door JAN DBNE;
die van 1785-1790 door P. GILLISSEX en
Zoon; en 1791/92 (één deeltje) door w. A .
KEEL & Comp., allen te Middelburg.
Volgens
het Bericht aan den Lezer, voor het negende
deeltje, is de schrijver der voorgaande ac&
JAN DANE, zoo als uit deze zinsnede blijkt:
)l Zeelands Chronyk verkort, door het overlijden van den voormaligen schrijver en uitgever, den boekhandelaar JAN DANE, bij koop in
handen gevallen zijnde” enz. De gissing dus
dat L. P . VAN DE SPIEGEL, of volgens anderen,
dat Ds. A. 's GRAVEZANDE de auteur, althans
der eerste acht jaren zijn zou, schijnt hierdoor
vervallen. Zekere CONVENANT wordt, doch
voor alsnog zonder voldoende zekerheid, als
zamensteller
der overige deeltjes genoemd.
Zonder bepaald zeldzaam te zijn, komen
volledige ex. niet veel voor.
J. C. A.
Ockerse (1X. bl. 133,Vr. 209). Bestuurders
hebben van een’ allezins bevoegde het kathegorisch antwoord ontvangen, dat Prof.
TYDEYAN tot nog toe aau zijne belofte, in de
vraag bedoeld, niet voldaan heeft.
J. Valckenaer (1X. bl. 133, Vr. 210). Omtrent dezen Staatsman zijn berigten te vinden
in de Galerie des Contemp., in voce; K. en Let!erbode van 1821, 1. bl. 82 ; Woordenboek van
kunsten en wetensch., bl. 275 ; SIEGENBEBK,
85 *

Lee’dsche Hoogeschool, 11. bl. 237en 414; VAN
RAMPEN, Bekn. letterk. Geschied., 11. bl. 604;
C. L. VITRINGA,
Gedenkschrift, 11. bl. 281,283

passim, en Bekn. Bìogr. Handwoordenb. van
Nederland, doorVAN SOMEREN te Zutphen uitgegeven, welk woordenboek voor lang wel
afgewerkt,maarnog
niet compleet gedrukt is.
J. C. K.
J. Valckenaar. De nagelaten annotatiën
van den beroemden philoloog LODEWIJK CASPER VALCKENAER
en de papieren van diens
zoon J. VALCRENAER berusten thans onder
den Oud-Minister,curator der Leidsche Universiteit, Mr. L. C. LuzAc, die naar den eerstgenoemde vernoemd werd.
.ìV.X.van Leeuwarden (1X. bl. 134,Vr. 212).
De berigten, welke ik van NICOLAAS SIMON
VANLREUWAARDEN(S~C) kanmededeelen,zijn
onvolledig. Hii is waarschijnlijk geboren te
Amsterdam, dewijl hi van moeders zijde de
grootvader was van den dichter N. S. VAN
WINTER. Hij is geboren in 1648 en leefde nog
in 1719. Welke standplaatsen hij bekleed
heeft, is mij onbekend. Vele zijner stichtelijke
werken maakten grooten opgang, vooral de
Godsdienstige Christefa, 3 dln. 8O., waarvan in
1746 te ‘s Hage de 4de druk verscheen ; Bevestigde Christen, Ib. 1756, de 4de druk. Bovendien gaf hij nog: Natuur en praktijk des
geloof+ Amst. 1720; De verloren zondaar gezogt en gezaligt, Ib. 1730; De zcedergeboren
Christen, Ib. 1731; De godsdienstige Christen
in zijn eenzaamheid, Ib. 1743 ; De godvreezende
aeenaan, meermalen herdrukt,. Door het uitgeven zijner Gezangen en Des godsdienstigen
Chrìstens zìelsverlustìgìng, heeft hij het legio
rijmelaars slechts vermeerderd. Eene bijzonderheid, welke C. BOERS in zijn Handboek voor
jonge predikanten, bl. 88, van hem vermeldt,
willen wij nog afschrijven: >>Wanneer hij in
den Bijbel las, dat JEZUS in de wereld was
gekomenom NICOLAASSIMONVANLEEUWAARDEX zalig te maken, dit nog altoos eenigen
twijfel biJ hem zou overlaten, daar er een ander N. s. VAN LEEUWAARDEN had kunnen
worden bedoeld; maar, daar de Bijbel verzekerde, dat JEZUS verschenen was om zondaars
te zaligen, en hij niet kon twijfelen, of hij een
zondaar ware, nu alle bedenkingen geheel
J. C. K.
waren afgesneden.”
Hinjosa (1X. bl. 134, Vr. 216). De genoemde President behoorde tot het geslacht HINOJOSSA, uit Getxua afkomstig en dat zich later
in Zeeland vestigde. De onvolledigegeslachtslist wordt doorsï+d~LL~GAaG~in deBij'voegselen zijner Kronijk opgegeven.
Don PETRO DEHINOJOSSA,~~ 153OSchepen
en Raad te Middelburg, trouwde ISABELLA
XIMENESDELEON.

JohAN DE HINOJOSSA
~ALXALE,enlietna:
PIETER DE HINOJOSSA,

huwde CLARA VA‘I
Heer

van

Wena,

Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland
sn naderhand President, trouwde ELISABETH
vAs ALMOSDR, en liet na:
1. JAN DE HINOJOSSA, Heer van Wena en
Ruwaard van Putten, huwt MAGTELT VAN
WASSESAAR-DUIVE~VOORDE,ell~~~tll~FREDERIK DE HINOJOSSA, Kapitein van de garde

der Staten van Holla?ld.

2. ABRAHAM DE HINOJOSSA, Kapitein te
voet., trOlIWtN.GANSZTEBTENGNAGEL,enlaat
~~ALEXANDERDEHI~OJOSSA,
Kapit.tevoet.
3. CLARADEHINOJOSSA, gehuwd met JAN
VANWASSEXAAR-DUIVENVOORDE.
4. MARIA DE HINOJOSSA, gehuwd metw.
VAN
LAUTERBACR,
Kapiteintevoet.
5. AXNADEHINOJOSSA,
gehuwdmet REYNOUD VAN BREDERODE, Baronvan
Wesenberg,

President van den Hoogen Raad.
6. CORYELIA DEHISOJOSSA, gehuwd met
JACQUES DE GRIJSE, Generaal van de Vivres.
Jhr. ADRIAAN PIETER DE HINOJOSSA, zoon
van FREDERIKDEHINOJOSSA,
bovengenoemd
en N. VAN WAVROP, woonde in den tijd van
SMALLEGANGE bij de vrouw VAN DERMIJLE
aan de Hoornbrug bij den Haag.
In de Staatk. Hist. van Holland, deel 73,
bl. 123, komt voor de sententie tegen den
~apiteinALEXANDERDEHINOJOSSA,dOOrden

Krijgsraad in het leger voor Bodegraven op
den 6 Augustus 1672, wegens Ia.fhartigheid
bij de overgave van Wezel aan de Franschen,
ter dood veroordeeld.
De genealogiën van WASSENAAR en ARNBE~I bij HOOGSTRATE~
verklaren de familiebetrekking tusschen DE HINOJOSSA en WASSEXAAR,
want de moeder van den bedoelden
Heer van Rosendaal was THEODORA VAN
WASSEXAAR-DUIVENVOORDE.
[OokiianMO.enC.P.L.ontvingenPc-ij
antwoorden op
deze vraag, die met dat van $--(p. overeenkomen.]

J. Pluìmers Gezang op Roozendaal (1X. bl.
134, Vr. 217) is opgenomen in het eerste deel
zijner Gedichten, Amst., Erven van ALBERT
MAGXVUS, 1692,4to, bl. 42 volgg. Noch in dit,
noch in het tweede en laatste deel (te Leiden
na zijnen dood uitgegeven bij DE JAXSSOONS
VAN DER AA, 1723) treft men meer dergelijke
gedichten aan.
Bt.
J. Pluìmers Gezang op Roozendaal. J.PL~YDIERS wordt door den vrager als rijmer gebrandmerkt. Of hij bij zijn leven zoodanig
vonnis onderging, is althans te betwijfelen,
en dat hij het zich, ofschoon ver van tot den
eersten rang onder de dichters te behooren,
niet behoefdeaan te trekken, bewgstdeafzonderlijke vermelding, welke DE VRIES, Gesch.
der Nederl. Dichtkunst, 1. bl. 260, hem waar-

dig keurde, en hetgeen over hem voorkomt
in mijn Overziyt der Nederl. Volkszangen, bl,
63 enz.
L. J.
Jan de Moor en Jan de Witt (1X. bl. 134,
Vr. 218). LABORANTERS
eerste vraag meen
ik bevestigend te mogen beantwoorden, en
wel op grond van het verslag van NODALS
reis, te vinden in den Haagschen nadruk van
(PREVOTS) Histoire Générale des Voyages, t.
XVI, p. 56-58. Dit overigens vrij verwarde relaas is een bijvoegsel van den Haagschen
nadruk, en dus van de hand van den kundigen DU BOIS. Hierin wordt slechts van &?n
NODAL
gesproken, terwijl het stellig juistere
Spaansche opschrift ons leert, dat twee gebroeders van dien naam aan dien togt deelnamen. Voorts wordt hier verhaald, dat de
Koning van Spanje, nevens andere goede Hollandsche zeelieden, DE MOOR en DE WITTE in
zijn land lokte, daarop de expeditie onder
NODAL uitrustte en, later, dat DE MOOR van de
inboorlingen van Vuurland eene groote gou-,
den staaf tegen ijzeren werktuigen had ingeruild. Al staat zulks nu niet uitdrukkelijk
vermeld, geloof ik het als hoogstwaarschijnlijk te mogen vaststellen, dat genoemde Hollandsche zeelieden de NODALS vergezelden.
Wenschelijk ware het echter de door DU BOIS
gebruikte bronnen zelve na te slaan ; volgens
eene noot op bl. 58 waren dit DE LAETS Amerika en de reisverzameling van BARLAY, maar
ik ken dit laatste zelfs niet bij naam. Nog beter ware het eens na te zien, of de reis van DE
SODAL ook in de groote Spaansche verzameling van NAvARETE is opgenomen ; maar waar
is dat boek hier te lande te vinden ?
Zoo over de eerste vaarten om Kaap Hoorn
sprekende, mag ik niet nalaten aan te merken, dat de groote, nu kortelings der wetenschap ontvallen VON HUMBOLDT in zijn KosMOS , Th. 11. S. 305 en 476, de ontdekking
van Kaap Hoorn niet aan LE MAIRE of smeuTEN, maar reeds in Febr. 1526 aan FRANCISCO DE HOCES toeschrijft, die met zijn karaveel Xan Lesrnes behoorde tot he roo te eskader van GARCIA#F$DE LO rYSA, door
KAREL V ter nadere opname der ontdekkingen van MAGALHAENS uitgerust. Ook OSCAR
PESCHEL
volgt in zijn voortreffelijk werk
Geschìchte des Zeitalters der E’ntdeckungeu,
S. 652 deze opgaaf van HUMBOLDT. Ik ach1
het evenwel onbillijk, LE MAIRE zoo maar
voetstoots de eer zijner groote ontdekking te ontrooven; ik schrijf hier dus naar
PESCHEL
woordelijk over, wat NAVARETE
van DE HOCES berigt: )jCorrió fuera del Estrecho la Costa hácia el sur hasta cincuenta
B cinco gradas, B dijeron despues, que les
pa$escia que era alli acabiemento de tierra.”
Geen Spaansch verstaande, vertaal ik dit
~ aldus: ))Hij liep buiten de straat (van Mag&

iaens) langs de kust zuidwaarts tot den Shteti
yaad, en zij zeiden later dat het hun toeIcheen , dat het land aldaar eindigde,” Met
ten oog op de uitmuntende kaart van Vuurand in het Zeitschrift für allgemeine Erdkun3e (Band 111. Neue Folge), heeft dus DE HO:ES de oostkust van Vuurland gevolgd en
laarvan het zuid-oosteinde, Kaap X. Uiego,
nisschien zelfs Kaap X. John, de zuidoostspits van St a t en eiland gezien ; maar daar hij
riet westwaarts keerde, heeft hij geenszins
let zuiden van Vuurland, veel min Kaap
voorn bereikt. Ik meen dus op goede gronten, zelfs tegen mannen dSVON HuMBoLDT en
'ESCHEL, DE MAIRE'S roem te mogen handraven,
PIETERVANDER
AA.
Wìllem Jansz. ontdekker van Nieuw Guinea
1X. bl. 135; Vr. 221). LABORANTER noemt
WILLEM JANSZ. van Amsterdam, schipper op
t Duyf ken, den ontdekker van Nieuw- Guinea;
zoowel de naamsoorsprong als ontdekking
van dit eiland, zijn wij, zoo niet aan de Portugezen, ten minste aan de Spanjaarden verschuldigd. Moge het al onzeker zijn of ANToNIOD'ABREUen FRANCISCO SERRAÖ, deeerste
Portugesche zeevaarders in de Molukken,
~OO~D'ALRUQUERQUE
terstond nadeverovering van Malaccu in 1511 derwaarts gezonden, ook Nieuw-Guinea in het gezigt bekwamen, zeker is het dat Dom JORGE DE MENEZES, van 1527-1530
Portugeesch stadhouder op Ternate, in 1526 de zoo eigenaardige
Papoeaas zag en beschreef, en zoo niet NieuwGuinea zelf, de aan hare noord-westkust gelegen Papoeasche eilanden [Ilhas de PapuaS]
bezocht. Op dien grond noemt HuMnoLDT hem
den ontdekker van Nieuw-Guinea (Kosmos,
Th. 11. S. 311 en 479), daarbij naar DE BARRAS vierde Decade verwijzende.
Moge nu de Portugesche aanspraak op de
ontdekking van Nieuw-Guinea tamelijk onzeker schijnèn,geenszins is dit met deSpaanschehetgeval. ALVAREZ DESAÄVEDRA ontdekte op zijne beide vergeefsche pogingen,
om in 1528 en 1529 van @dor naar Mexico
terug te keeren, de door Papoeaas bewoonde
Koningseilanden , en de Spaansche geschiedschrijver HERRERA
verklaart uitdrukkelijk,
dat hij dit land, wegens de overeenkomst der
bewoners met die van het Afrikaansche Guinea, Nieuw-Guinea noemde. Moge SAÀVEDRA
eveneens slechts de Papoeasche eilanden hebbenbezocht ,BERNARDODÈLLATORRE
zagop
zijne vaart van de Philipp@aen naar Mexico
in 1543 steeds aan zijne regterhand van i/sO
tot 6O 2. Br. eene kust, die slechts de kust
van het eigenlijke Nieuw-Guinea kan geweest
zijn. Een kort verhaal dezer Spaansche reizenindeZuidzeedoor SAÀVEDRA,DELLATORRE, MENDOZA,MENDA:A,QUIROS
en TORRES

,

vindt men in deel XVII der Histoire GénéraZe des Voyages, alle bijvoegsels van DU BOIS
tot den Haagschen nadruk; maar hij die de
geschiedenis dier ontdekkingstogten met
juistheid wil nagaan, zal altijd NAVARETE
moeten raadplegen.
WILLEN JANSZ. verdient echter hoogeren
eeretitel in de geschiedenis deraardrijkskundige ontdekkingen, dan dien van ontdekker
van Nieuw-Guinea. Hij toch was met groote
waarschijnlijkheid de eerste Europeaan, die
het vijfde werelddeel, het vaste land van
AustraZiëaandeed.DePotsdammer Professor
Dr. EEINBICHBERGHAUS, geefthem danook
die eer (Wat men van de uarde weet, dl. 1. bl.
248, welk werk in de Hollandsche vertaling
door den schrijver met twee hoofdstukken
over de ontdekkingen der Nederlanders is
verrijkt), alsmede Prof. LAUTS in de Bqdra-

gen voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indië (Nieuwe Reeks, dl. LI. bl. 303).
Wel heeft ook VON HUDIBOLDT (Kom. 11. S.

311 en 479) deze eer aan de Hollanders willen ontnemen, en stel;, op grond rsn oe!!lgc
oude kaarten, dat A.usiralië reeds in do eerste
helft der 16de eeuw was ontdekt; bij de goheele onbekendheid dier ontdekking van elders geloof ik niet, dat men dio eITeen op
grond van kaarten mag vastcielle~ , d,,ar het
genoeg bekend is, hoe de oude ka%,!enteakenaars op allerlei gissingen landen, die nooit
bestonden, verdichtten en zoo bij toeval
somwijlen daar, waar eelst latere ontdekkingen het bestaan van land bewezen, eeze
daarmede overeenkomstigo kust hadden ontworpen. Als een voorbeeld onder vele van
dien aard, neem ik Ge wereldkaar: vgn den
kundigen predikant PLANCIUS, geplaatst voor
het Itinerariwn van LIXSCHOTEN. ]Dxx3 k-.art,
in het jaar 15% uitgegeven,
plaatst ten z:l.iden van Java do landen Beach, Lucach en
Maletur, wier ligging en gedaante vrij wel op
Australìës
noordkust gelijkt. Op het eerstegezigt zoude men dus ligt vermoeden, (%PLAxCIUS reeds Australië kende. Gelukkig vindt
men op zijne kaart de aanwijzing, dat hij die
landen opgezagvan MARCUSPAULUS VENETUS (den beroemden FdARCO PAOLO) en zekeren
LUDOVICUS
VARTAMANNUB
aldaar heeft geplaatst; terwijl de nieuwereverklaarders der
geographie van MARC0 PAOLO genoegzaam
algemeen deze landen, volgens den Venetiaan
rijk aan specerijen, niet ten zuiden van Java,
maar noordwaarts in het schiereiland Ma&cca of in Achter-Indiëweervinden.
Men ziet
hoe verkeerd het ware op gezag der kaart
van PLANCIUS te beweren, dat Australi’ëreeds
in de 16de eeuw ware ontdekt. Degeleerde
MEINICKE (Das Festland Australien) , verwerpt eveneens het gezag der oudere kaarten, waarop VON HUYBOLDT zich beroept, en
verklaart uitdrukkelijk : vDas erste Schiff,

welches die Kuste Austaliens sah war das
im Nov. 1605 von Amboiaa abgesandte Schiff
Duyfken”, terwijl de naam van den schipper
WILLEN
JANSZ hem onbekend bleef.
Het is opmerkelijk, dat slechts weinige
maanden, nadat WILLEN JANSZ het eerst
Australië ontdekte, een niet ver verwijderd
gedeelte van dit vijfde werelddeel door den
Spanjaard LUIS PAZ DE TORBES werd gezien ;
deze werd, na de ontdekking der Nieuwe Hebriden (door de Spanjaarden Tierra de Espiritu Santo genoemd), van het smaldeel van
QUIROS
gescheiden, en doorzeilde daarop het
eerst de nog steeds naar hem genoemde Torresstraat , bij welke gelegenheid hij de Australische kust omstreeks Kaap Pork en de
daarbijgelegen eilanden aanschouwde. Maar
TORRES was de laatste der koene Spaansche
zeevaarders in de Zuidzee, en SpaTges koloniale magt reeds te zeer in verval, dan dat
zijne landgenooten zgnvoetspoorverder
zouden volgen, terwijl WILLEM JANSZ de eersteling was dier talrijke Nederlandsche ontdekkers, die gedurende eene halve eeuw de
kusten van AustraEië en zoovele eilanden in
den Stillen Oceaan het eerst ontsluijerden.
HU~OLDT, al heeft h’j ook en, naar ons inzien, ten onregte Nederland de prioriteit der
ontdekking van Amerika’s Zuidpunt en van
het vijfde werelddeel willen ontrooven, getuigt evenwel (I~osmos, 11. S. 312) : j>Erst als
die HollBndische
Macht in den Molukken
dm horrscl.en:e wui&, fing Australien an
R-7s irem Dunkel herauszutreten
und sich fur
don C-eographen
ZU gestalten. Es begann
nun die grosze Zpoche von ABEL TASMAN."
PIETER

Macrten

VANDERAA.

Luther (1X. bl. 135,Vr. 2f3). DE

~AccA~uëa

dwaalt, wanneer hij sahrijft, dat
zijn’ voo-naam gekregen heeft, omdat hij op don St. Maartensdag geboren is.
De zaak is deze: Hij heeft den naam MAARTEN
ontvangen, omdat hij op St. Maartensdag
gedoopt is, daags na zijne geboorte,
E. A.P.
Maarten Luther. LUTHER is niet op St.
Maartensdag, maar op den eersten dag van
het St. Maartensfeest geboren. Vroeger wijdde men twee dagen (10 en 11 Nov.) aan de
nagedachtenis van dezen Heilige. DE YACCAnzën kan hieromtrent belangrijke aanw$zingen vinden in Dr. a. D. J. SCHOTELS Tilburgsche Avondstonden, bl. 39 volgg.
Bt.
LUTHER

Iran esse t’ende (1X. bl. 135,Vr. 225). Deze
zegswijze is ontstaal van het paragraafteeken 9, dat boven aan eene afdeeling gesteld
werd en eenige overeenkomst heeft met de
letter s. Van esse t’ende beteekent derhalve:
van het begin der paragraaf tot aan het einde.
CONSTANTER,
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[J. El. v. D. leidt het af uun endsen t’ende, ‘t geen
volgens hem zou beteekenen:
van het eene eind tot het
andere; L. J. van het Lat. esse in den zin van in aanwezen zijn, ZOOd8t het te kennen geeft: van het in aanwezen komen tot aan het einde.]

.Kinnetge (1X. bl. 135, Vr. 226). = kindje.
dWtoken , kinneken. Vasculum:
octava pars cadi. Ang. Kylderkin.”
WEILAND: >)Orn de kleinheid van’ het tonnetje
zal het (bij KILIAEN) den oneigenl$ken
naam
van kindeken dragen.”
B’.
Kinnetge. Oudtijds werd dit woord kindekgn geschreven, gelik ons uit de toltarieven
der XIVde eeuw bleek, Kinnetje is dus ongetwijfeld uit dit kindekijn, het verkleinwoord van kind gevormd, gelijk in de spreektaal nog heden kindje niet zelden tot kinnetje
wordt.
J. H. v. D.
KILIAEN:

Gemarineerde haring (1X. bl. 136, Vr. 227).
De vrager is zekertijk beter met een goede
keuken dan met de keuken bekend, of met
Fransche woordenboeken vertrouwd. Deze
laatste zeggen: Mariner avec du vinaigre,
du sel et du poivre, afin de fairegarder la
viande ou le poisson. Marinade, assaisonnement de haut goût avec du vinaigre, du sel ,
du poivre blanc et de bonnes herbes. Was
die bereiding oorspronkelijk voor zeereizen
en zeevarenden, voor de Marine bestemd, of
is de vertaler er beter achter ? rrspeisen mit
Essig und Pfeffer, so zurichten dass sie einen
See-Geschmack haben. Nouv. Di& l+anç.Allemand. Strasb. 1762.
L. J.
Navorscher (1X. bl. 161, Vr. 228). JOHAN
wat is er van dien Zwolschen onderwijzer uit de XIVde eeuw bekend? Al wat
JOH. BUSSCEIIUS in zUnChroibicon
W~~desenaenge (in mijn bezit) over dien verdienstelijken
geleerde heeft medegedeeld, en al wat, naar
het mij voorkomt, uit andere bronnen ter
herinnering van zijn leven en werkzaamheid
kan worden opgespoord, heeft Q. H. M. DELPRAT bijeengebragt in den Sden druk van
zijne Verhundeling over G. GEOOTE en de Fraterhuizen (Arnh. 1856), bl. 35,83,89,263.
GELE:

QUIESCENDO.

[Naar dezelfde merken verwees ons én een onbekende
medewerker, én onze vriend J. C. K. Uitvoerige uittreksels uit het Chronicon Winclesemense gaf Bt., en de vrager zelf, die alleen door eene verkeerde spelling van den
naam tot zijne vraag was gekomen, noemt nog het Biogr.
Woordenboek der Nederlanden van VAN DER AA.]

Heer van B&bice(Ix. bl. 161, Vr. 232).
De kolonie Essequebo en Berbice behoorde
aan devlisaingsche
familie vAly PERE, waarvan ISAAC VAN PERE, Heer van West-Souburg, in 1682, 1683, 1685 en 1688 Burgemeester te Vlissingen was. In September
1714 (zie de Staten-Notulen van Zeeland van
dat jaar) werd genoemde kolonie, ondergoed-

keuring der Staten van Zeeland, aan eene
Amsterdamsche Societeit gecedeerd. Ik geloof echter niet dat de naam dezer bezetting
door de VAN PERE'S werd gevoerd. De bovengenoemde burgemeester liet het kasteel
van Aldegonde bij Souburg aan zijnen broeder
KORNELIS
VAN PERE na, die Heer der beide
Souburgen werd, doch zich nooit Heer van
Berbice noemde.
3
.
Heer van Berbìce. Hier over kan n?en?aslaan hetgeen bij WAGENAAR (dl. XVIII. bl.
9-11) op het jaar 1713 te lezen staat, wanneer Berbice kwam in handen van NIKOLAAS
en HENRIK VAN HOORN,ABNOLDDIXf3IIPIETERSCHUURMANS.
c. P. L.

Gerrit van Lennep (1X. bl. 161, Vr. 233).
‘t Schijnt niet dat hij als dichter zich verder
op den zangberg gewaagd heeft. De in de
vraag genoemde Jeugdige Gedichten zijn sterk
in devaderl.
Letteroefening veroordeeld. Maar
in proza heeft heeft hij zich meer doen kennen. Hij was onder het Fransch bestuur
Vrederegter te Almelo ; hQ vestigde zich na
1814 te Brussel, en gafer in 1816 eene Grammaire Hollandaise d’après WEILAND uit. (Catal.
der Maatsclaappij van Nederl. Letterkunde, dl.
1. bl. 129.) Hij schreef aanmerkingen op de
Gedenkschriften wegens het 4de eeuwgetijde
der Boekdrukkunst, aantoonende dat door
dit werk aan de zaak van Haarlem nadeel is
toegebragt, ‘s Gravenh. 1824. (CataZ. Lett.,
dl. 11. bl. 241.) Uit zijne nagelatene papieren gaf de kunstminnende A. D. SCHINKEL in
1840 eene beschrijving van het in de Koninkl.
Bibliotheek berustende HS. der Batavia van
JUNIUS, met facsimiles. (Cat. Lett., dl. II. bl.
38.) De Hoogleeraar
SIEGENBEEK vermeldt
hem zeer kort in zijne jaarlijksche
toespraak
aan de vel I.‘, IA- :y der l?aatsch. derNeder1.
Letterk., 1% T 1.18, en verwijst er tot den
Kotsst- en 1; L ‘. _ de, 1833, No. 45, dien ik
nu niet kan naslaan. VAN LEBIEP schreef
voor AUQ. WAHLEN de artikels van de meeste Noord-Nederlanders in de door dezen in
1817en verv. te Brussel uitgegevene Galerie
historique des contenzporains. Na de scheiding
in 1830 leefde hij ambteloos te ‘s Gravenhage
tot zijnen dood, op den 19den April 1833,
in 59 jarigen leeftijd.
B. N.
Loevestein (1X. bl. 161, Vr. 235). Behalve
de afbeeldingen in de opgenoemde beschrijvingen voorkomende, zijn mij nog de volgende bekend:
(1.) Het huis te Loevestein, 1621, door A.
RADEMAKER, in het Kabinet van Nederl. eR
Kieefsche
Oudheden, naar welke gevolgd zijn
(2.) eene groote gekleurde afbeelding zonder
onderschrift, door HOOGKAMER, en (3.) een
houtgravuurtje in de Schets der Vaderl. Geschiedenis van HOFDIJK. Iets minder getrouw

.
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naar hetzelfde is (4.) een prentje met het on‘t Huis te Loeuestein, eene gevangenis voor Luyden van Staet , enz. enz., met 6 &
700 dergelijke uitgegeven. (5.) De pendant
v a n No. 1 i s m e d e v a n EADEPAKER,LI~&T
eene teekening van 1636. C. PHILIPS, JZ.
graveerde naar de schets van SCHOEMAKER
(6.) Het Huis te Loevesteyn, ZOO als het zig
vertoonde A”. 1619, benevens het vervoeren van
HUGO DE GROOT. (7.) Ook moet eene voorstelling van het inbrengen van GBOTIUS en
derschrift

HOOGERBEETS, door c. J. VISSCHER,
bestaan.
Van de onjuiste of gefingeerde afbeeIdingen
der kamer van DE GROOT spreken wij niet.
(8.) In deSchatkamer
van L. SXIDS vindt men
Het Huis te Loevestein op de rechter zyde, door
J. S. naar ROCHMAX, grootendeels met No. 1
v a n RADEYAKER overeenkomende. Van H .
SPIL~AN,IXW
C.PROXK, bij TIRIOX uitgeg.e-

aantal opgekweekt. Het is waarschijnI$k
op
dit feit, dat in het aangehaalde artikel ge-

#SR
doeld wordt.
Hocko. De Hokko behoort, volgens s%MER, Tafereel van het Heelal, dl. IV. bl. 152
en 153, Leiden 1849, tot de landvogels der
zesde orde of de hoendervogels. De Hokko
(Cras Alector.) is kleiner dan een troethaan ,
zwart, van onderen wit, heeft een’ langen vederbos op het hoofd en een’ fluweelachtigen

hals; hij komt in het heete Amerika, ook somwijlen tam in Europa voor en vreet gaarne
papier.
c. P. L.
Ren Metternichin 1708 (iX.bl.l62,Vr.242).
Hij werd tot Bisschop van Munster gekozen
op aanbeveling van de Hollanders. Dit meldt
SAIXT SIMON in zijne Mémoires, t. IV, p. 249.
Is doze B~ETTERNICH van dezelfde familie als
de thans grijze (de sedert overleden) Kanselier te Weenen? Zoo vraagtD. Men kan hierop
toestemmend antwoorden. De zekere Baron
METTERNICH,W~W'~~SAINTSIMONt.a.p.,
of
liever t. X11. p. 105, van de allerlaatste volledige uitgave der Me’naoires) melding maakt,

ven, heeft men (9.) Loevestein van de Bavzer
de Waal te zien, waarnaar de houtsnede (10.)
gevolgd is der schoolprenten door G. VAN
SANDWIJK ,
(ll.)
Loevestein (van achteren),
(12.) ‘t Slot Loevestein 1732 en (13.) Voorburgt
van Loevestein. In den Aardbol, 1842, komt eene
houtgravure voor door MAX, (14.) en in de is geweest FRA~Z ARNOLD WOLF METTERSI~H
Europa 1859, eene lithographie met ver- IN GRACHT, de zoon van DEGENHARD ADOLF,
schillende gezigten op en in het slot (15.).
Geheimraad en Opperstalmeester ‘van den
C. W. B.
Keurvorst-Bisschop van Keulen, en van PRILocvestein. Eene opgave van afbeeldingen LIPPA AGSES, Barones van Reuschenberg. Hij
van het slot Loevestein, door wie ze vervaar- werd in 1706 in de plaats van FREDERIK
digd zijn en in welk jaar, kan R. vinden in CHRISTIAAN,B~~~~
van Plettenberg, overleden
Oud-Nederland, in de uit vroegere dagen over- 5 Mei 1706, tot Bisschop van Munster vergeblevene Burgen en Kasteelen,
geschetst en af- kozen, eene waardigheid, welke hij te gelijk
gebeeld door Mr. C. P . E. ROBID~ VAN DER AA, bekleedde met die van Bisschop van Paterborn. De algemeene Staten wisten zijne bewaar men in de aanteekeningen
op het slot
Loevestein eene opgave heeft van 18 verschil- noeming door te drijven tegenover de poginlende afbeeldingen, welke zich toen in het gen, door het WeenerHofin het werkgesteld
kabinet van den Heer I\ir. J. T. BODEL NIJEX- ten behoeve van den Hertog van Lotharingen.
Men kan hierover het verhaal nalezen van
HUIS
bevonden.
In den Catalogus van Boeken, Prentwerken,
MATTHAZWS TYMPIIJS in Episcoporum
Monasenz. nagelaten door den Heer w. VAN DAM teriensium Catalog., te vinden in MATTHBI
VAN BRAKEL, komen onder de historiepreuAnaZecta, t. V. p. 194. FRANZ ARNOLD Baron
ten ook nog vier verschillende afbeeldingen VAN ~~~~~~~~~~lietnatuurlijkgeeneafstamvan het slot Loevestein voor.
melingen na; maar behoorde tot het geslacht,
K. v. S. No. 2.
waarvan de oudste tak door Keizer LEOPOLD f
[D.teD.vermeldt de afbeeldingen door C.W. B. onder ten jare 1679 tot den Gravenstand werd verNO. 1 en 8, en W. A. E. de gravure van O. PHILIPS, JAC.
heven, Zie onder de meer toegankelijke bronnaar eene teekening van J. VERSTEQEN , door C. W. B.
ander NO. 6 aangednid. Sedert de onlangs uitgegeven Be- nen Almanach de Gotha van 1836, p. 174.
zoeken op Loevesteh, door EI. 0. ROQQE. kunnen de daarbij voorkomende 8fbeddingen hier bijgevoegd worden.]

Hocko (1X. bl. 162, Vr. 241). Het moet
eenige bevreemding baren, wanneer men in
onzen tijd hoort vragen, welk dier dit is ?
De hocko maakt een der geslachten van
de familie der hoenderaardige vogels nit , en
volgens TEMMINCK . Histoire naturelle des Pigeons et des Gallinacés, t. 111. p, 35, werd de
HOCCO
Mituporanga (Craz ulector. LATH.)
reeds in de menagerie van den Heer AYESPOFF, gedurende de vorige eeuw, in groot

QUIRSCENDO.

Een Metternich in 1708. FRANS -ARNOLDJOZEF, geboren 9 Mei 1658, zoon V~~DEGENHARD-ADOLF ,

Vrijheer

WOLFF-METTERNICH

‘sKeurvorsten van Keulen Raad
en Opperstalmeester, t 1668 of 1666, en van
zijne eerste vrouw PHILIPPINA-AGNES, dochter van ED&IOXi> Vrijheer VAN REUSCHENBURG
tot Setterich,
en van ANNA-KATH. (AXNATOT GRACHT,

NARIA) VAN WERMINCKHUIS tot

Chsenstein,

werd den 21 Mei 1704 tot Bisschop van Paderborn en den 31 Augustus 1706 tot Eisschop van Munster verkozen. Hij was ook
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Domproost te Osnabruck en stierfden 16 (25)
December 1718. Zie VON STEINEN, Westph.
Gesch., Th. 11. St. X1. (Hist. d. Hochstifts
Paderborn) in de staml. van WOLFF-METTERNICH;HIMBRACHT,
Taf. 132; GAUHEN, Adels~f?X.,ìRWOLFFgen.METTERNICH;kS~OUVe7'.

du monde, 1. p.216,253; Handb. sum Taschenb.
der GraJ. Häuser; ESTOR, Anenprobe, 6. 111.
De Vrijheeren W O L F F -M E T T E R N I C H , die
van de WOLFFEN VONGUDENBERG (GUTTENBERQ) afstammen, behooren tot een oud en
beroemd geslacht, doch hebben met de Graven (DUVOI%teII)VAN METTERNICH Biets gemeen. Deze, voeren van zilver, met 3 mos-

selschelpen van sabel; gene, doorsneden van
lazuur en zilver, het eerste beladen met een
barensteel van drie stukken van zilver, het
tweede met een wolf van sabel of in natuurlijke kleur (SIBMACHER, P. 1. p. 190); welk
wapen aldus bij domstiften en de Duitsche
Orde opgezworen is. VON STEINEN, t. a. p.
De nakomelingen van GODARD WOLFF,
1440, en.van SYBILLA VAN el3 TOT METTERNICH,
noemdenzich WOLFF-METTERNICH; die
van HIERONIYUS(UODARDS
achter-kleinzoon)
~~KATH.VANBUSCHFELD,E~~~.TOTGRACHT,
WOLFF ~~B.METTERNIcH.~~~ Gracht.

MO.
JohannesMurmellius

(1X. bl. 162, Vr. 244).
Roermonde is te
Keulen verbannen door de monniken, welke
alle de oude schrijvers als goddelooze heidenen uit de scholen zochten te weren; daarna
is hu achtereenvolgens Conrector en Rector
der Latijnsche Scholen geweest te Munster,
waar hij de verbeterde leerwijze invoerde,
van 1500 tot 1515 te Alkmaar, en daarna te
Deventer tot aan zijnen dood (2 October 1517),
die niet zonder grond aan vergiftiging wordt
JOHANNES MURMELLIUS

van

toegeschreven. HERMAN

VAN

DEN

BUSSCRE

maakte een lijkdicht op hem, een geleerde,
die de taak, waarin MURMELLIUS bezweken
was, gelukkig ten einde bragt, en, na twee
vergeefsche

.

pogingen,

eindelijk

de

domheid

en het monniken-latijn, door behulp van een’
anderen Nederlander, den Domheer Grave
VAN
NIEUWENAER, uit de Keulsche scholen
verdreef, welke toenmaals beider hoofdzetels
waren, en ten gevolge waarvan zij eerlang in
geheel Duitschland het veld moesten ruimen.
Zie Geschiedenis der Nederl. letteren en wetenschappen, door N. Q. VAN KAMPRN, D. 1. bl. 53.
K. v. S. No. 2.
Johannes Murmellius, de zoon van THEODORUS MURMELLIUS, jydie meer deugd dan geld
of geleerdheid bezat,” studeerde te Deventer
onder HEGIUS en werd te Keulen meester in
de vr;je kunsten; door nood gedrongen, ging
hij voor korten tid onder dienst, werd vervolgens Conrector te Munster,hetgeen hij 11,
en daarna Rector der S. Ludgerusschool, wat
Dl. IX.

hij3 jaren bleef. In 1514 werd tij Rector te
Alkmaar, waar de school toenmaals zeer beroemd was en 900 leerlingen telde, waarvan
r/z uit andere plaatsen.Vele zijner scholieren
herbergde hij in zijne woning, welke in brand
geraakt, met al zijne bezittingen verteerd
werd, zoodat hij totarmoedevervìel. In 1516
riep men hem te Deventer, waar hi reeds den
Pden October van het volgende jaar overleed,
volgens sommigen, vergiftigd door (3;. LISTRIUS, die zijne plaats trachtte in te nemen,
maar, volgens zijne geneesheeren, aan eene
borstziekte. Hij liet eene arme weduwe na en
sen zoontje, dat hij Hebreeuwsch enGrieksch
had begonnen te onderwijzen. Hij heeft veel
Feschreven,meestal de schoolgeleerdheid betreffende, en bazuinde in 1516 den lof uit van
REUCHLINUS.
Een drietal zgner Alkmaarsche producten dragen de volgende titels :
De divi MARTINI sanctissimi Turonensis ecslesiae episcopi et Trajectensis
patroni tutorisque maximi vita, carmen encomiasticum ab JOANNE MURMELLIO Ruremundensis Scholastisis
in celebri eodemque ornatissimo Alcmarùz oppidi Hollandorum sane quam amoeni gymnasia
aditum.
Cur Alcmariensis schola suculenta sit et editissimo loco co?@tituta JOANNIS MURMELLII Ruremundensis , Epigramma.
JOHANNIS MURMELLII Ruremundensis Ode
diclos in Divorum Tutelarium KATTHIAE Apostoli et LAURENTII Martyris Praeconia, edita
Anno Salutis MDXV. Het laatste begint:
~,Matthia, pie Matthia, benigne, optime MatIhia,” enz.
c. w. B.
Johannes MurmeUius. Als bronnen tot zijne geschiedenis raadplege men HAMELMAN,
De viris Westphaliae illustribus i n Op. Gen. 1.
105, 172, waaruit DELPRAT een en ander
heeft overgenomen in zijne Verhandeling over
de Broederschap van G. QROOTE, 2den druk,
b1.76.MURIIIELLTUS behoortonderdeZatijnsche dichters, die eenige vermaardheid in die
tijden hebben verkregen. Als zoodanig wordt
hij vermeld door HOFMAN PEERLKAYP, De
poëtis Latinis Neerlandicis,
p. 31; ook door
brr. J. R. HOEUFFT in Parnassus Latino-Belgicus , p. 11. De laatste geeft eenige min bekendeproevenvanM~~M~~~~~~'dichttalent,

alsmede enkele door eerstgenoemde voorbijgeziene schrijvers, welke van onzen Alkmaarschen beroemden paedagoog hebben gemeld.
QUIESCENDO.
Johannes Murmellius. over dezen beroemden humanist verwijst het opstel van 1.
ALLEXA‘IDERHEGIUS in den Ovemyss. Alman.
van 185Y, bl.60, naar MELCHIOR ADAMUS,
Vitae Germ. Philos. p. 32 ; naar REVIUS, Dav.
Illustr., p. 138; naar het stuk van NIESERT,
Joan Murmellius’ literarische Verdienste, in
eenige nommers van hettidschrifi
WestphaZia, 1825, door Dr. TROSS uitgegeven. Re36
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laugrijk

is ook het bl. 38 aangehaalde werkdieMzknste&che
&ma&ten. M.iinst. 1851. Verg. ook DELPBAT, Verh. over G. Groste, 2de dr. 1856, bl.
76 en de daar aangehaalde werken.
jevan

Dr. ~.A.CORXELIUS,

[~.P.~.htdtOVer
JOH. MURMELLIUS IlOg BAXE,
Onomusticm,III.lY,
680; J. C. K. nog BOPPENB,
Bibh Belg., bl. 699, PAQUOT, iWmoìres, fo. 11. bl.
606 en SCtIOTEL, Filb. Ilvondst., bl. 306 aan.]

Reànier Crabeth(IX. bl. 263, Vr. 247). Eed
bevestigend antwoord op züne vraag kan
+-v. vinden in het Biogr. Woordenboek der
Nederlanden, ~~~.cRARETE(wouTRR),
bigenaamd de Oude, waar wU lezen: >tDe portlX3tt0n Van DIRK 0n WOUTERCRABETR, in
buste, levensgroot, met handen, krachtig geschilderd op paneel, versieren de wanden
van de kerkmeesterskamer in de St. Janskerk
te Gouda, en z$n door den >llaatst overgeblevene van dit geslacht,“Burgemeester
REXIER
CRABETH, op den 26sten Januarij
1761 geschonken.”
Bt.
De tien geboden in twee regels (1X. bl. 163,
Vr. 250). De dichter van deze regels is HUPGENS , bij wien ze voorkomen in zijne Korenbloemen, IjBibel-stof
en Gods-dienst,” uitgave
BILDERDIJK, dl. 1. bl. 71, Leiden 1824, onder
het opschrift: )>Gods thien geboden.” De lezing van H. v. K. is echter niet juist, de regels luiden bij HUYGENS als volgt:
Bidt God alleen, Geen Beeld, Spaert Gods naem, Viert
S@’ rust:
Eert Ouders, Moordt, noch Boeit, noch Steelt, noch
fieght , noch Lnst.
BILDEBDIJR, in zijne Aanteekeningen (dl. V.

bl. 49), zegt er van : rlKorter en nadrukkelijker kon zeker de wet der twee tafelen niet
uitgedrukt worden. Doch het woord lust is
hier kwalijk geplaatst. Het naamwoord lust
drukt ook wel begeerte uit, maar het werkwoord lusten niet. Lusten is genoegen in iets
scheppen ; en impersonaliter gebruikt, is het,
door eene kleine verandering vannuance in de
beteekenis, willen, of ook begeeren, ja maar
met opzicht tot eene eigen daad, als mij Zust
te zingen, te overdenken, enz. niet tot een ligchamelyk voorwerp. Dit misbruik van het
woord is in dit kernvolle versjen te bejammeren.”
T.H.RUSER.
De tiengebodenin twee regels. Hetgevraagde distichon wordt met, eenigzins andere lezing gevonden in de Tooneel- en Mengel!oëzy
van
KATHARYNE
LESCAILJE,
dl.II.bl.395.
De dichteres noodzaakt mij hier meer te antwoorden, dan mij gevraagd is. Eerst geeft,
zij, onder het opschrift: De Goddelgke Wet,
het volgende quatrain:
Geloof in &en God. Wil in zijn Naam niet zweeren,
En vier den Sabbatdag. Wil steeds uwe Ouders eeren.
Steel nimmer. Smet met kw& getuigen nooit ‘t gemoed.
Begeer geen anders Vrouw, noch min eens anders goed.

En daarop noch korter:
Bid God alleen, geen beeld. Spaar Gods naam. Vier @ijn
rust.
Eer Ouders. Moord, boeleer, noch steel, noch lieg; schuw
lust.

Nietalleen korter,goedeKATHARYNE,maar
ook in beter volgorde en vollediger. In uwe
vierregelige betijming toch ontbreekt, hoe
wij het ook uitrekenen, minstens één gebod.
Wij willen uwe manes niet te hard vallen
en houden het er voor, dat in het eerste gebod
stilew$gend het twsede ligt opgesloten,ielijk
in het tiende tevens het aevende kan vervat
zijn;- maar hoe komen wij nu aan het zesde
gebod: »Gij zult niet doodslaan?’
Zoo ergens, zal wel hier het Horatiaansche : » Brevìs esse hboro, Ohwnwsjco,~’ niet
van toepassing zijn.
B’.
[KATHABYNE
! zullen wij uwe numea niet hard moeten vallenP hebt pij niet de beoefening van het achtste
gebod, #<noch steel ,” vergeten, toen u het distichon van
den Heer van ZuileXem onder de oogen kwam?]

Churles de Nielles (1X. bl. 164, Vr. 253).
Men verlangt iets omtrent zijn geslacht en
geboorteplaats te vernemen. Hij is de zoon
van CHARLES DE NIELLES, welke het leeraarambt bij de Hervormden te Keulen, te Antwerpen en te Gend heeft bediend. A.ls zoodanig wordt hij vermeld in de handelingen van
de Synode van Embden 1571, Art. 51, en van
Antwerpen 1581, Art. 13, alsmede in de Vita
FRANCISCI JONII (wiens ambtgenoot hij te
Antwerpen geweest is), ta vinden in het Xcrinium cstiipuan’um van D. GERDES, t. 1. p. 241.
Het, geboortejaar van den zoon is mij or+ekend. Alleen kan men opmaken uit de Synodale handelingen der Waalsche kerken, dat
hij eerst te Keulen het predikambt heeft uitgeoefend. In 1601 werd hij naar Delft beroepen, doch zonder vrucht. In 1604 stelde
men hem te Utrecht als Waalsch predikant
aan, bij besluit van de Vroedschap, op een
tractement van f 500; en weldra was men
met zijne goede diensten zoo ingenomen, dat
hij eene vermeerdering van f 100 tractement ontving, en dat, toen hij een beroep
naar Amsterdam had afgewezen, men het tot
f 800 verhoogde. Nog later in 1616 zag de
regering van Utrecht naar de gelegenheid
om hem eene vrije woning op stads kosten
te bezorgen. (Zie DODT van Flensburg,
Archief voor kerkel. en wereldl. geschiedenis van
Utrecht, dl.IV. bI. 337,355,370.)
Intusschen
reeds toen viel hi in ongenade bU den Koning van Engeland, JACOBUS 1. De Engelsche gezant CARLETOX brengt klagteu in,
dat door UYTENBOGAARD en door N~ELLES
zeker libel tegen den Koning in de Fransche
taal werd vertaald en verspreid. j>Par mepris (zegt hij) on a mis & la t&e le mot de la
jarretihre (denkelijk: Honny soit pui mal y
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pense):’

daarvan in de Italiaanache, Spansche en

OLDENBARNEVELT

Engelsche talen. Immers in de eerstgenoemde heet Palemalie , pallumaglio , bestaande uit
palla, bal, en magdio, malie, een’ met ijzer beslagen’ hamer, in de tweede bol+mal20 of
mazo ; hola , bal, mallo of mom, het werktuig,
waarmede men den bal slaat. In de laatste
heeft men het zamengestelde naamwoord,
pa&mall, een spel met bal en malie, zegt
JOHNSON. Zoekt men echterpal op, dan ziet
men, dat dit geen bal, maar lijkkleed beteeteekent; zeker ia het woord baU, bal, door
letterwisseling in pall verminkt, Mail beteekent echter in die taal, zoo wel malie-kolf
als malie-baan, de plaats waar het spel gespeeld wordt.
Ik geef echter deze afleiding om beter, en
zal gaarne zien, dat andere medewerkers
door bondige bewijzen mij overtuigen dat ik
mi vergist heb.
J. H. P.

Ten gevolge van die aanklagtlie
ecnige afdrukken ophale1
en ter vergadering van de Staten van Hollanci
ton vure doemen. &‘eQt Bté (voegt de gezant
hierbij) une sorte de eatisfaction, si cela s’etait fait dansla plaoe publique, mais le monde
ne fait pas attention a une exdcution faite a
huis clos.” Mém. et négocìatàons & chevalier
Carleton, t. 11.~. 205,328. Later,in 1618, onderging hij, wegens de verkondiging van verkeerde leer, de censuur in de Waalsche Synode van Delft (Art. 6.), en werd hij door de
Nationale Synode van Dordrecht afgezet en
verbannen. Bet verbreken van zijn hannissement had in 1623 een vonnis van het gerecht van Haarlem ten gevolge, dat hem tot
altoosdurende gevangenis verwees. I%n leest
het vonnis bij BRANDT, His.?. der Refmm&ie,
dl. IV. bl. 1090. Te Loeveslein gevangen gezet, wist hg gelegenheid te vinden om in 1631
van daar te ontvlugten, doch niet zonder
groot gewetensbezwaar voor hem zelven, dewijl hij het vertrouwen, dat de kommandam
in hem stelde, noode wilde te leur stellen,
De bijzonderheden van zbn merkwaardige
uitredding zijn opgeteekend door P. A LIMBORCH, Vita Episcopii, p. 311. Zijn doodjaar
heb ik niet kunnen opsporen.

F.Borri (1X. bl. 164, Vr. 256). In het
Woordenboek van Kunsten en Wetenochappen ,
van NIEUWENHUIS, dl. 11. Leiden 1855, lees
ik het volgende omtrent eenen zekeren JOSEPHUB FRANCISCUS BORRI, die, m&sinziens,
waarschUnlijk dezeIfde is als de hier bedoelde
IP. BOERI. Hij werd ook genaamd BURRHUS.
Hij was een man, die alsalchimist en geneesQUIESCENDO.
heer in de XVIIde eeuw groot opzien gePalemuillebaan (IX.bl. 164, Vr. 255). Waal baard heeft. Te &lrran in 1616 geboren,
overleed hij te Rome in 1695,79 jaren oud,
wordt dat woord van afgeleid, en wat zeg{
in de gevangenis, waarin hij z+e leerstelhet eigenlijk?
Als resultaat van onderzoek en vergelij- lingen had afgezworen. HU heeft in vele
king meen ik, ten antwoord op bovenge- steden gewoond en onder anderen te Amsternoemde vraag, dat het zamengestelde naam- kam, waar hij op een’ grooten voet leefde en
woord Palemaille- of Palemalie-baan
het ge- altijd in eene karos reed, iets dat toen nog
voegelijkst uit het Latijn kan worden afge- niet algemeen was en groote opspraak verleid, ten minste wat de woordenpale en mal& wekte. Schrijvers van dien t$d vermehlen
betreft. Immers paZe is eene verminking wonderlijke dingen van hem. Zie over hem
BAYLE, op hetwoord. Vgl.KRBTNER,Med.
van het woord pik&vo~gensSCEELLER,een
kaatsbal, ook kloot of bal, en maZie komt van Gel. Lex,,in voce.
C. M. A. H.
F, Borri. Over dezen Milaneschen alchimalleus, ook mcallm lusori~a genoemd, een’
met ijzer beslagen’ hamer, ook maliekolf, mist zie men: JÖCHER, comp. Gelehrten Lexihet werktuig, waarmede de bal in de baan con, die hem noemt JOR.FRANCI~CUS;~O~geslagen werd. Ofschoon het geheele woord veau dict. hist. par une sociétk de gens-de-btin het Latijn sphaerieterium
heet, doet dit tres, alwaar hij genoemd Wordt JOSEPH FRANçors; HOOQSTRATEN,
Woordenboek; MORtiRI,
niets ter zake, daar een bal of kloot in die
taal sphaera genoemd wordt.
Di&. Hist.; BAYLE > Di&. Hkt., in voce JODe opgegevene afleidingen op het woord ACHM, note C, en vooral het artikel op het
PalemaiUebaon toepassende, zegt het dus ei- WOOrd BORRIZelVe.
c. P. L.
genlijk: eenegeschikteplaatsofruimte, waarP. J. Convenent (IG. 164,Vr. 257). Op
in, bij wijze van spel, de bal door middel van
den met ijzer beslagen hamer, maliekolf, ge- welken grond deze OONVENENT door IJPEP
slagen wordt. Schijnt men vroeger de beide een ,,kunclig man” genoemd wordt, weten wij
niet. W@ mogen echter het er voor houden,
voorwerpen van het spel, bal en hamer(maGe), gevoegd te hebben bij de plaats, waar dat zijne kunde zich wel niet enkel tot autromen daarmcde speelde, in later’ tijd blijkt het logie zal bepaald hebben. Hoe het met zijne
eerste woord weggelaten te zQn, en men al- astronomie stond, kan uit het volgende eenigleen die ruimte tnaliebuun genoemd te hebben. zins opgemaakt worden.
Van het in de vraag aangehaalde geschrift
In het gevoelen voor bovengenoemde aíleiding ben ik versterkt door de overeenkomst bestaat een latere druk, waarvan de volledige
36 *
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titel is : Proeve over de menschmooglijke voorwetenschap in de aloude starrenvoorzegkunde,
als een middel ter uitbreiding van dezelve ; met
eenige tegenbedenkingen op de verhandeling van
den Heere HERM. JOH. KROY,
Professor en
Predikati te Middelburg, Over de waarde der
Horoscoopkunst;door
PAULU~.~O~EPHCONVENENT; waarachter een brief van den gemelden
Professor, in antwoord aan den schrGver. Te
Rotterd+m bij NICOLAAS CORNEL, 1797. Het,
werkje, dat CONVENENT aanleiding tot zijne
)) tegenbedenkingen” gaf, is getiteld: I)e waarde der Horoscoopkunst, of zedig onderzoek over
het bestaan en de nuttigheid der astrologie of
sterrenvoorzegkunde,
cìoor~~~~.Joa.K~o?c,
Profeisor en Predikant te Middelburg. Ald.
~~~P.GILLISSEN,
1795. Ds. KROM bleefnaderhand, gelijk men ziel, CONVEXENT op zijne
ntagenbedenkingen”hetantwoord
niet schuldig. Ook de Heer w. DE vos, doopsgezind
leeraar te Amsterdam, hield in 1800-1802
briefwisseling met onzen astroloog, zonder
hem evenwel van zijne dwalingen te kunnen
overtuigen. Naar het oordeel van Ds. DE vos
was COXVENENI, die de astrologie slechts uit
liefhebberij en geenszins om den broode beoefende, in de wezenlPjke eterrekunde een
groote weetniet. Zie de bekroonde verhandeling des eerstgenoemden : De planeetlezer beschaamd. Uitgegeven door de Maatsch. t. Nut
v. ‘t Algem., 1802. - Dit is alles wat ik J.
C. K. aangaande CONVEXENT kan berigten .
[De lezers zullen wel indachtig zijn aan hetgeen J. C.
A. in dit nommer bg z1Jn antwoord op vraag 208, over
CONVENANTB
problematisch auteurschap van Zeelands
Kronyk
verkort heeft aangemerkt.]

velik hebbende van JOHANLOUISVANALIERWERELD
; in 1844 mwas deze heerlijkheid
iet eigendom van den Heer J. LAMAISON, te
K. v. 8. No. 2.
Leiden.
HeenvZZet. Bij mij staat aangeteekend dat
~ERTRUDE
ELISABETH, dochter van LUCAS
FIRARD, geb.1656,envaa S~SANNAVANBREUZEL, geb. 1665, trouwde aan PIETER IIOUPUYN, en dat deze hertrouwde met JOHANNA
~ERTRUDE PELGROM; voorts dat de broeder
van ELISABETH was Heer van Heenvliet.
PIETERHOUTUYN
en ELISABETHPIRARD VBl'wekten ADRIAAN CONSTANTIJN en SUSANNA
IARIA, dewelke den 15den Julij 1738 trouw[ieaan JEAX LouIsBaron~~~
ALDERWERELT,
Vrijheer van Heenvliet en Koolwejkspolder ,
waarvan, onder versch&dene
afstammelingen, Louise ca~o~rrE,die trouwde aanp~ETER GRAAFLAND,
die later bij boedelscheiding Heer van Heenvliet werd, waarvan drie
kinderen, zijnde de overblijvende CORNELIA
GRAAFLAND,
Vrouwe van Heenvliet geweest,
welke huwde aan JAN LAMAISON. Uit dat
huwelijk zijn nog é& zoon en’ dochter in
leven, die nu nog do heerlijkheid Heenvliet
V. A. H.
bezitten.
[C. P. L. berigt ons uit 6. VAN LEEUWEN hetzelfde
als K. v. S. Ne. 2. Wy hopen nog op nadere toelichtingen, 1. hoe lang de erfgenamen van POLYANDEB Been vliet in bezit hielden? 2. wanneer het geslacht VAN
SDHAC+BN het verkceegp en 3. wat er bekend is van dien
broeder van ELIBABETH PIMBD, die het almede in eigendom Z O U gehad hebben?]

AANTEEKERINGEN.

Geboortejaar, sterfdag, enz. van A. van der
Woordt. Zeer úiteenloopend zijn hieromtrent
de berigten van hen, die over dezen dichter
geschreven hebben. De drooge opsomming
daarvan zal mij, hoop ik f door de lezers van
den Navorscher wel geschonken worden. Zijn
zij er echter nieuwsgierig naar, zij hebben
dan slechts onderling te vergelijken wat zij
Heenvliet (IX.bl. 166,Vr. 267). >>‘t Huis te bij F. H.A. J. Baron STRICKVAN LINSCHOTEN
Heenvliet is van ouds geweest in de geslachte (Gedichten, in de Aanteekeningen, bl. 323),
van HEENVLIET, nu lange verstorven, en heeft P.G. WITSENGEYSBEEK
(in de voorredezijnaderhand toebehoort aan den Heer JOHAN ner uitgave der Gedichten van VAN DER
POLYANDER VAN DENEERKHOVE,iRS@ìleWOORDT. Amst. bij c. c. SCHLEIJER,~~%~,
ven Houtvester van Holland; en is jegen- bl. 8) en c. J. WENCKEBACH (in zijne uitgave,
woordich aan het Geslachte VAN SC~AOEN." 's Hage bij J. 16. VAN 'T HAAFF, 1843, bl. 67)
Batavia Illustrata van S. VAN LEEUWEX,
vinden opgeteekend. Laatstgenoemde wijst
bl. 1305.
t. a. p. de beide andere berigtgevers teregt,
In den Nederl. Stad- en Dorpbeschrejver
van en berispt tevens de onjuiste vermeldingen
BAKKER
vindt men, dat na het overlijden van van ‘s dichters voornaam, de plaats zijner
JORANVANKERKHOVE,
bijgenaamd
POLYANgeboorte en zijnen ouderdom, voorkomende
DER, zijne erfgenamen in bezit er van zQn
bij JER. DE VRIES (Werken der Bat. kfaatgebleven tot 1737, toen de heerlijkheid Heen- schappq, dl. IT. bl. 292, noot (l)), A. SIMONS
vliet gekochtisdoor JORANLOUISVANALDER(Verhandelingen, bl. 219) en w. A. OCRERSE
WERELD ;in denjare1781is PIETERGRAAF(Gedenkzui’l, bl. 154 en 314). Hij zelf stelt
LAND, Vrijheer van Koolu$kspolder,
er eige- den geboortedag opden 3den November 1769,
naar van geworden, als eene dochter in hu- den sterfdag op den 24stan
September 1794,

Gedenkpenning van 1777 (1X. bl. 165, Vr.
264). Is deze niet geslagen op de oprigting
van de Vaderl. Maatschappij van Reederg
en Koophandel, tot voorkoming van armoede, te Hoorn? Nederl. Jaarb., 1778, bl. 1112
c. G. B.
& sqq.
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en zegt,datdezeopgaveberustopontwdfel-

bare onderrigtingen, door hem van den dichter zelven bij zijn leven, en van zijne verwanten na zijnen dood, verkregen. Op hare
juistheid zal dus wel niets zijn af te dingen,de kwestie is uitgemaakt.
De volgende bijzonderheid, eenigzins in
betrekking staande tot onze chronologische
vraag, mag hier niet onvermeld blijven,
Het schutblad van mijn exemplaar der
Gedichten van VAN DER WOORDT, in 1795,
insgeldks door c. J. WENCEEBACH,
uitgegeven (*), bevat eene geschrevene aanteekening , aldus luidende :
j,Kort na het schrijven dezer Narede (op
de acht laatste bladzijden te vinden) is de
jeugdige Dichteroverleden, blijkens het Gedenkstuk tot deszelfs eere geteekend door
J. H. REIJGERS en aan het Zeeuwsch
Genootschap der Weetenschappen
vereerd door den
Heer LAYBRECHTSEN. Op hetzelve vindt men
het volgend Gedenkschrift:
Memoriae. et. genio
ANTONII.VAN.DER.WOORDT

raris. naturae . dotibus
imprimis. poetices.facultate
eximii
nati. Flessingae. TII. Novemb. MDCCLXX
defunoti . Amstelodami. XXIII. Septb,
MDCCXCIV.”
Het bevreemdt mij, dat de schenker van
dit gedenkstuk (waarvan overigens ,de tijdsopgave naauwkeurig overeenkomt met die
van STRICK VAN LINSCBOTEN,t. a.p.) VOOraf
niet beter onderzoek gedaan heeft, eer hij tot
de vervaardiging liet overgaan.
Opmerkehjk is het voorts, dat door geen’
der schrijvers, die, hetzij obiter, hetzij dqt~r
opera, onzen dichter herdacht hebben, zelfs
niet door den naauwkeurigen WEXCKEBACH
in z$e breedvoerige levensbeschrijving, van
dit gedenkschrift melding gemaakt wordt.
Of er in de Lofrede van M. 0. VAN HALL en in
die van a. VAN ROIJEN , beide aangehaald bij
WENCKEBACH, bl. 153, iets van gezegd wordt,
is mij onbekend, daar deze stukken niet z$n
uitgegeven.
BL.
Rectores Lipsienses esse immortales. De oorsprong van dit spreekwoord vond ik onlangs
in de BoeEzaal voor 1722 a, bl. 242; het is
daarvan oorspronkelijk, omdat te Steinfort
de meeste Hoogleeraren
stierven als Rector
Magnificus, terwijl juist het tegendeel te
Leipzig plaats had.Van de stichting der Academie aldaar af tot 1722, zijnde 241 jaren, is
aldaar geen Rector Magnificus overleden.
LEGENDORTSCRIBENDO.
(*) Eene typographische
rariteit. Slechts w;jftig exemplaren werden er van gedrukt, om aan de vrienden des
overledenen diehters te worden uitgereikt (zie WEICKEBAGEI,
uitg. 1848, bl. 62 vlg.).

Straf vuan 2osbandigheOd. Ik vond in eenige
papieren het volgende aangeteekend:
19 Maart 1708. Aan GEERTRUYD HEN-

oude

RICKS,We&lWeW$eUWILLE~VANNASsAu,
toegestaan haren zoon WILLEM VAN NASSABU,

vermits zijn continueel dronken drinken en
ergerlijkleven,in
een beterhuis op te sluiten.
2April1710. Aan ARIE GACHISY~Q~~~S~a,nAxNEPdARIEQACHINY,gerefugiëerdeUit
lca Rochelle, om haar buitensporig gedrag in

het tuchthuis alhier (‘s G%avenirctge) te confineren om met haar handenarbeid don kost
te winnen.
31Julij1715,Aan
M~.RIJCKLOF~ICHAEL
VAN GOENS, GERRRAND
VAN GOENS en Mr.
ARNOLD ZOUTMAN, broeders en zwager van
ELISABETH VAN GOENS
,huisvrouwvan CORNELIS LANGEVELT, toegestaan, vermits het
kwaad en ergerlijk leven van laatstgenoemde haar te mogen confineren.
19Febr.1716. AanDIRCK
VANDERBOUFF
permissie verleend om in de huizinge en erve
van JACOB WIJLAND aan de zuid-binnencingel te mogen logeren krankzinnigen en van
slecht gedrag tot confinement
verwezen personen bij uitsluiting van alle andere alhier
geen gelijke autorisatie hebbende, evenals
JOHAN WIJLAND op den,l2den
Maart 1707 is
geaut. geweest.
QUAERENDO.

Brief van Marcus van Wese (vgl. VIII.bl.
247). Deze brief is afgedrukt in Historie van
de Gtrechtsche geschi&enissen
door LAIBERTUS HORTENSIUS van Montfoort, 1625.4O.
Kerkzegels van buitenlandsche gereformeerde
gemeenten (vgl. VIII. bl. 154 en 312).
Hanau. Een palmboom met gewigten bezwaard en de spreuk : Sicjustus in dono Jehovae, Ps. 92.
Handelingen der Alg. Verg. vandeMaatsch.
der Nederl. Letterk. 1858, bl. 67.
Emmerik. Een rustig voortzeilend schip.
Randschrift: Deo duce secura. Onderschrift:
Eglise Franf. d’ Emmeric.
Frechen (tusschen Dusseldorp en Keulen).
De Rijksappel. Een pot met bloemen. Eene
hand uit de wolken gestrekt; met den tekst 2
Tim. 11: 20. Omschrift: Ecclesiae ref ormatae
Frechensis.
Al& bl. 72,73.
Geschriften betre$ende Jan de Wit, van het
iaar 1757 (vgl. bl. 189 en 311) Prof. H. W.
TYDEBIAN geeft daarvan lijsten, die 53 nommers bevatten, in de bijlagen tot BILDERDIJKs Geschiedenis, dl. X. bl. 337 verv. en
dl. X1. bl. 282. Van de opgenoemden schijnt
ergeen K~TYDEMAN teontbreken.
RORA

-

-

RUIT..
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&schr! ften betr&‘ende Jan de Wit, ZCOR het
jaar 1757: De verzämeling van stukken over
JOHAN

DE WIT, van vrienden en v$anden,

waarvan de Heer H. c, ROME spreekt, komt
enkele malen in 4 deelen b@en verzameld
voor. Een dezer verzamelingen, in het geheel 49 stukjes bevattende, bezit ik en zie
mj hierdoor in de gelegenheid den Heer
ROGGE het ontbrekende op te geven. De
nommers, die bg die verzameling, door den
Heer BOGK+E gevonden, voorkomen, zijn gevolgd naar eene gedrukte Naam-lijst van cdle
de Voor- en Tegenschriften, raakende het karakter van de Heere JOAN DE WITT, Raadpensionari8 van Hollandt, met opgaaf der prijzen en gewoontijk achter de verzameling
dier stukjes te vinden.
Deze lijst wil ik volgen, met voorbijgaan
van de overeenstemmende nommers.
NO. 1,2 en 3 tijn de verschillende drukken
van het kurakter van den Raadpensionaris
enz. De druk bij den Heer ROGGE isde derde.
NO. 4.
No. 5. Ad manes violatos JANI WITTII. Op
de geschonden Ouerbhjfselen
van JAN DB WJTT.
No. 6.
No. 7. Op het Lasterschrift, genaamt: Aan
de geschondeoo gedachtenis van JOAN DE WITT,
t;t~eli T. Benerens twee &himpdichten
op
*
No. 8. Xententàe gepronuncìëerd endegeëxcuteerd, op ende jegens JAPIK TOYENAAB, Alias
J. T.
No. 9 .
No. 10.
No. 11. Samenspraak over de Schriften en
Schra.vt?rs, van de NqedachtenGse des Heeren
JOAN DE WITT, gedrukt te Leiden.
No. 12. De Collopu;o Amstelodamewi
, amicai ejus responsiones Duae.
No. 14. Philalethes Batavus gewrooken, door
dsseelfs Eeerlìng Pamphilus Cranitìdes.
No. 15.
No. 16. PlrilaMue Batavo. Aan Philalethed
Batavus, Verdediger der gedachtenis van DE
WITTEN.
Waarachter is gevoegd eew tegenstelling van het Haagsche Puut-Dicht.
No. 17 tot No. 32.
No. 33. Opwekking aan de Nederlanders,
Te Utrecht bj H.SPBUIT.
No. 34. Twee Klink-Dichten op de verschil.
len van dezen tijd. Te Amsterdam bij T. BLIEK
No. 36. De welgegronde, rechtvaardige el
wettige klagten der Zegeprale-nde Leeuwendaal.
sche Maagd.
No. 37.
No. 38. De Wïtten Oorlog. In ‘s Hage, si;
M.F.L.VABON~~~.BAKHOIJZEN.
NO. 39 en No. 40.

No. 41. GaPmen, olim ab Horatio scriptwn 21
t%88ium Seaerum; nunc repeti&hm in aucloren
duorum libellorum Belg& scriptorum sub titulis

Zedige Beproeving, en gepast Antwoord. Bruiopoli, in aedibus Valeri Poplicolae ad Bram
W3rtati8.
No. 42 tot No. 45.
No. 46. Eerzuil opgeregt voor het Domlug!ige Huys van Oranje en Nassauw, en alle de
Schryvers die klyt de oude geschiedenis van ons
Landt desselfs bedekte Vijanden ontmomme.
r?a 'SIIage hjP.VAN OS.
No. 47’. J. OUDAAN, eiegel

der Tweedragt
:n de Nederlanden.
No. 48. Brief van een Rentenim aan een Heer
)an de Regeering, over het Stadhouderlijke Beuint. In ‘s Hage bij P. VAN OS.
Tot dus ver de gedrukte’lijst. Nu volgen
log zes stukjes, waarvan er twee genoemd
worden door den Heer ROGGE.
De Triumph van den Raadpensionaris DE
RITT, enz. en Epicrisis of oordeel, enz.
De vier andere stukjes zijn getiteld:
Tweede Brief van de Rentenier over het
Stadhouderlijke bewind, dienende ter bean.tuoording aan Philalethes. In ‘s Hage bij P.
?AN OS.

Philalethes aan Víndex Patriae wegens den
brief van een Rentenier aan een Heer van de
Regee&ng over het Stadhouderlejke bewint.
Ernstige brief aan de zogenaamde Heer LA
FARGUE, geschreven ter occasie van des.selfs
nalangs
uitgegeeven Blaauwboekje, geintituleert
je Triumf van den Raadpensionaris DE WITT
m der Hollanderen.
Ad Celsisse’mum QULIELMUM V. prìntipem
G4ventutis.
L. D. R.
Tarok (vgl. V. bl. 321; VL bl. 131). A.l is
het reeds eenigen tija geId0n, dat dit onderwerp in den Navorscher behandeld is, men
zal toch de vernnftige verklaring nog niet
vergeten zijn, die ter eerstgenoemde plaatse
van de taroqguren gegeven is. Zij v0ld0et
mij nogtans niet in allen deele. Uit hetgeen
ae Heer 8. J., V. bl. 321, zegt, zou ik opmaken, dat hij vroeger de tarok6guren met de
doodendansen
in verband gebraet heeft,
maar later van gevoelen veranderd 1s. Toch
geloof ik, dat er tusschen deze beide een onmiskenbaar verband bestaat. In het tarokspel is de laatste troef ke fol, in de Fransche
doodendansen (en het tarokspel zullen wij
toch wel uit Frankrzzk gekregen hebben) ie
de laatste in de rij der dansers le SC% In het
tarokspel vinden wij vooreerst de vier hoogste onder de gewone kaarten, voetknecht, ridder, koningin, koning: in de doodendansen
vinden wij deze weder als Gecuyer (ofmisschien le sergent), Ze chevalier, la Reine, le Roi.
Verder onder de troeven 1’Empereur en l’lmperatrice, Jupiter of le grandprêtre en Junon
of la grandepr&resse.
De beide laatste houdt
S. J. voor denPaus en de Pausin. Het laatste
komt mij wat vreemd voor, maar nemen wU
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daarvoor de hoogste kerkelijke waardigheid
waartoe eene vrouw kan geraken, de Ah?&,
die ook op onze floskaartjes den bisschop ter
zijde staat, dan hebben wij weder vier personen , die aan den doodendans doel nemen :
l’Ernpreur, PIvnpe~~rioe,
le Pape en l’Ab&es~e.
Vervolgene hebben w$ 1’Amoureux of le &fariage en 1’Hermite of le Sage. Op deeerste
dezer twee kaarten vindt de Heer S. J. eene
allegorische voorstelling der verzoe&ng, op
de tweede der wejskid. Maar J’Amoureux, de
man, die tusschen twee meisjes in staat en boven wiens hoofd een amor zweeft, en Z’Ermite
zijn eenvoudig den minnaar en een heremiet,
personen die onder dezelfde rubriek in de
fransche doodendanaen optreden. Reeds op
sommige kaarten heeft men ze le Alariage en
le Sage genoemd, en er dus meer in gezocht
dan er in ligt. De Heer S. J. is nog verder
gegaan. Een duidelijk bewijs hoe gaarne
men bij dergelijke onderwerpen allegoriën en
symbolen ziet in voorstellingen die dood eenvoudig zijn. Zouden er onder de tarokkaarten niet meer zijn, die eerst enkel personen
voorstelden en die men later, door de bijaieraden, welke de teekenaar er aan toevoegde,
verleid, voor iets anders is gaan houden ?
Kunnen b. v. op No. 19 de beide personen, die biJ den steenen muur staan, en op
No. 12, de man met den passer niet hoofdeguren zdn, en le Bourgeois en l’dstrologue
voorstellen ? De dood komt hier wel midden
in het spel voor, maar ontbreekt toch niet. De
aartsengel met de bazuin opN”. 20 doet denken aan den moor, die den hoorn blaast aan
het einde van sommige doodendanaen, en die
ook wel niet anders zal voorstellen dan de
oproeping der gestorvenen tot een nieuw leven. Ik deel deze opmerking mede in de hoop,
dat 6 tot een nader onderzoek naar den oorsprong en de beteekenia der tarokkaartan
aanleiding moge geven.
LAYED.
Xluimeremd Plantenleven (vgl. Mummie- Tarwe, Mrmmie-Erwten,
VIII. bl. 89, 90,283).
In 1835 ontdekte men bij Berge?*ac in het
departement Dor&gne oude keltiache graven, Onder ‘t hoofd van elken doode vond
men een kleinen vloersteen met een gat er in,
en in dat gat was door de biJgeloovige heidenen, die de lijken voor vijftien honderd jaren
begraven haaden, zaad nedergelegd geworden. De ontdekkers zaaiden dit zaad met
groote zorgvuldigheid en, wat zag men weldra uit dit stof der dooden oprijzen? heliotropen, korenbloemen en klaver, met even siertij ke en even friach gekleurde bloemen als die,
waarvan onze jonge dochters kransen vlechten in onze landouwen. Elke doode had dus
zijn eigen tuintje met zich.
De Engelsehe reiziger WILKINBON~~~&&te voor weinige jaren in Egypte, in een0

mummie-groef, eene luchtdigt geslotene vau%
welke hg aan het Britsche Mueeum ten geschenke gaf. Maar toen men het ongeluk had
gehad deze te breken, vond men in het vat,
met eenige tarwekorrels, heelemaal gerimpelde en steenharde erwten. Men plantte den
4den Junij 1844 deze erwten met de meeat
mogelijke voorzorg onder glas, en, na verloop
van 30 dagen, zag men de dooclen herleven,
die, 3OQ0 jaren geleden, ten tijde van MOZES
begraven, al dien tid hadden doorgeslapen,
levende, maar ongevoelig, in het stof van het
graf. - Zie nAlmanacJ dee Bosia Co~eeilopour
1859” tegenover Aw4.
,lIk heb” - zegt de Heer e. WPLKIIIIS in de
Aqricultural
ffazette - Aans brood, poddiÜg en gebak voor mij liggen, afkomstigvande Mummie-tarwe, waarvan ik dezen morgen de bloem uit den molen kraeg. Nooit at
ik beter, zoeter of smak@ker bd; van de
podding en het gebak moet ik hetzelfde getuigen. Over het algemeen ie meel, ~66 van
den molen, niet zoo goed; maar ik herhaal,
dat ik nooit beter dan dit geproefd heb; het
is zeer aangenaam van smaak. Er ia daarenboven nog iets bijzonders in de Mummietarwe: want, ofschoon mijn akker, waarop
zij groeide, van korenvelden omringd was,
vielen de vogels Alleen op mijn’ grond, en
wel in die mate, dat ik gedurig een man
moeat honden om ze te verjagen. En nog
iets: ik had in mijn korenschuur om en bd
een dozijn ongedorschta echoven opgeborgen als monsters; van daag was ik er om
verlegen, doch, tot mijne smart was elke air
daarvan door het ongediierte afgegeten en
weggevoerd. Geen korrel ia overgebleven : en
dit is geschied, ofschoon ik andere tarwe en
gerst) nog in den halm en in zakken, in dozelfde schuur heb, di niet schijnen gemoeid
te zijn. Bewijzen deze voorbeelden niet, dat
Bn de vogels 8n het oagedierte de Mummietarwe boven andere soorten verkiezen? En
is dat niet een bewUs, dat de tarwe van voortreffelijker hoedanigheid is ?” - The E’amìZg
Heraid, Vol. YII.p. 574.
Is het aankweeken van .Mummie-tarwe
ooit ten oneent beproefd?
J. H. VAN LFXNEP.
&& I>ublicatie tegen het vloek.% (vgl. V.I.
bl. 303 ; VIL bl. 165 en VIII. bl. 244). De
Articulbrief
van den 13den Augustus 1590,
werd den Sden Mei 1705 qeamplieert.” De
twee eerste artikelen luiden nu:
1.
,,Eerstelyck, de geene die den Name des
Heeren ydelycken voert, sal voor de eerst”
reym een honarabb amende doen, ende drie
dagen in de gevanckeniase
te water en te
broedt gestel& worden, ende voor de tweede
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len; En in gevallen sy Soldaaten of andere
?ersoonen syn die geene Chargies hebben,
mllen sy voor de eerste-maal onder den
daauwen Heemel voor haar Regimenten,
,en toon voor al de weereld, aan een Paal ge11.
blooten, en twee dagen lang te Water en te
,)In gelycke poenen, soo als de geene die den
3rood aldaar gesteld, en de tweede maal met
name des ffeeren yde2ycken gebruyckt, sullen
ten gloejeude Priem door de Tonge geboord,
meede vervallen,” enz. Zo0 als in 1590.
:n uyt het Gebied van deesen Staat gebanOp den 24sten Julij 1673, werd door Prins ren worden.” Zie Num. 40 in het eerste boek
WILLEI 111 in het leger te Raamsdonk, een
ier Rec., in dato, den 24 Julii 1673. P. V. 0.
zeer streng plakkaat tegen het vloeken en
1Vaam des Heeren ydelyk in den mond
zweeren uitgevaardigd. Zie het oude Becueil
reemen, of daar by sweeren op de Oorlogvan de Xlitaire Ordres, enz.
scheepen :
Het Reglement van krijgstucht of discipliDie sulks doed sal aan de Mast van syn
ne, voor het krijgsvolk te lande der Vereezuartier-volk
gelaarst worden, ende daar en
nigde Nederlanden,
bevat, ten dien opzigte ,
jooven verbeuren twee stuyvers voor den
in 5 2 de volgende aanmaning :
Prmen, en ses stuyvers voor denProvoost.
YlDaar de Godsdienst de bron is van alle
cie Art. 3 in den Articul-brief
te Water, in
geluk, deugd, waren moed en troost, moet Num. 69 in het eerste boek der Rec., in dato,
ook in den krijgsstand een ieder zich tot beáen 17 Sept. 1672. Stut. Generaal.
tragting deszelven en tot eene zedige levensF. v. A.
wr,lze bevlijtigen: de Godslasteringen, het
Oude publicatie tegen het vloeken. In het
vloeken en zweeren moeten worden nagela- Utrechtsch Plakkaatboek vindt men eene Orten, en zullen de meerderen hierin, en in al ionnantie tegen het vloeken, van den ôden
wat de handhaving der goede zeden kan be- Mei 1654, waar de boete van 6 gulden bevorderen, hunne minderen inet een goed voor- paald wordt, iedere maal te verbeuren: )) bg
beeld voorgaan, en alle buitensporigheden allen ende een ygelijk, die Godts heylìgen name
algemeen vermijd moeten worden.”
net vloecken en lasteren misbruicken en schenDit reglement werd gearresteerd bij be- den sul, hoe ofte op wat wijze sulcks soude mogsluit van den Souvereinen Vorst van den 15 !en geschieden.”
Maart 1815, No. 107 (Staat&. No. 26), ter
De godsdienstige zin onzer voorvaderen
vervanging vandatvanden26sten
Junij 1799 leed ook den zeevarenden het vloeken streng
waarvan mi echter de inhoud onbekend is. verbieden. Zie de Instructiën van 27 April
Over onze oude militaire regtspleging kan 1529 en 11 December 1747, waar de bepamen naslaan: Corpus Juris Militarìs , waer in
Ling gelezen wordt: ndat niemand den naam
begrepen ‘t Eollandts Kr$gs-Recht en Articuldes hleeren ydellijk in den mond zaE nemen of
Brief. Met nodige Aenmerckingen ende Rechtsdaarbij zweeren, op straffe van aan de mast door
gronden, verclaert door p. PAPPIJIvI VAN TRATS- z+‘n kwartiervolk gelaarsd te worden, en daarBERG, J. C. enz. Utrecht, 1663.
enboven te verbeuren de som van twee stuivers
JOHANNIS VOET, P. F. G. N. Icti et Anteuoor de armen.”
cessoris in Academia Lugduno Batava de Jure
Van de grootsten onzer zeehelden, DE
Militari liber singularis. Edit. sec. Hagae Co- RUYTER~~TROBTP,
denAdmiraal
SCHRIJVER
mitum 1705.
en den Schout-bij-Nacht SELS, is het bekend,
GERH. FELTUANS, Aanmerckingen
over den dat zij nooit vloekten. De eerste heette zijne
Articulbrief ofte Ordonnantie op de Disciplint
matrozen: kinderen of mannen! en slechts,
Militare,
enz. ‘s Gravenhage 1716.
wanneer hij vertoornd was, klonk het: keEene voortzetting dezer opgave zou ook rels!
J. L. A. 1.
[Wij kunnen hier eenen naam bijvoegen uit onzen tijd,
mij hoogst welkom zijn.
dien van J. c. RIJK. Nogtans werd ons door ooggetuigen
Majoor K.
dat er op het schip, mwrover hij op de Schelde
Oude publicatie tegen het vloeken. I n hel verzekerd,
het bevel voerde, meer orde en onderdanigheid was, dan
Groot mi&tair Woordenboek van DIBBETZ ie op die van sommige andere bevelhebbers, die meenden
het navolgende te lezen:
het scheepsvolk met vloeken in toom te moeten houden.]
Profaneeren.
>yAls een Of%cier sulks doed
sal hy voor de eerste reyse verbeuren eer
Oost-lndischeCompagnie(vgl.VIII.
bl. 283)..
maand Solds, te appliceeren een derde ter Onder de namen, door NAUTICUS aldaar gepr0fyt.e van den Aanbrenger, ende de twee noemd, trof vooral mijne aandacht, die van
resteerende derde-deelen voor den Armen FRANÇOISVISSCHER (FRANÇOISJACOBSZ.VISEnde voor de tweede reyse sal denselven Of- SCHEB), een man, die alsopper-Piloot-Major
ficier van syn Chargies gedeporteerd worden AREL JANSZ.TAMAN,
indejaren 1642-1644,
voor soo lange als (in die tyd als deese Reso- toegevoegd was, en zooveel toebragt tot de
lutie gemaakt is) syn Hoogheyd goed sal vin- gelukkige uitkomsten op deze ontdekkingsrepte syn Tonge met een gloejend Yser doorsteken, ende die geene die blasphemeren ofte de
spot drijven met Godt ofte syn heyligh Woord,
sullen aan den lyve of leven gestraft werden.”
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reizen verkregen. Het aandeel, dat deze daardoor beroemd gewordene - Vli&ngei
daarin had, vinden wij vermeld in de B@dra.
gen van de Taal-, Land- en Volkenkunde vaj
Neêrlands-Indië,
dl. IV. bl. 123, door LEUPE
waar wij tevens eenigè andere bijzonderhe.
den, hem betreffende, vinden opgenomen.
MIpgt in het door NAUTICUS vermelde boek
nog Iets worden gevonden, dat dezen zoc
hoogst verdiensteliken
zeeman betreft, dar
zal het LABORANTEB een bijzonder genoegen
verschaffen, indien NAUTICUS hem dat door
tusschenkomst der redactie of des uitgevers
van dit tijdschrift wilde doen toekomen, of
hierover in briefwisseling wilde treden.
De daar vermelde inventaris van het schir
de Waterschout, op reis van Batavia naar Goa
in 1644, zal wel tot het jagt de Wuterhont betrekking hebben, dat in dat jaar met de schepenEnckhuysen,de
Zeemeeuwen Graft van Batauia naar Goa zeilde (zie iVcsv.~V. bl. 161).
Voor een steenen stuk met twee kamers zoude
ik liever lezen een steenstuk met twee kamers;
bekend toch is het, dat deze Iaatste dubbel L
werden medegegeven.
In l,de beveylinge van der zee voort zomer- *
saysoen 1602” (Tijdschrift voor het Zeewezen1
van PILAAR en OBRREN, dl. X. st. 4) moeten L
de schepen van XL tot L lasten ophebben I
twee steenstucken, vier camers, elk van honderd ponden gewichts.
Van L tot LXXVvier steenstucken enacht ;
camers enz.
Voor den titel van RAGA SIXGA, Coningh
van ‘t eiland Ceylon, moet gelezen worden: :
RADJA SINGA Of, ZO0 als later, RAYA SINGA, ,

gelijk men destijds schreef.

LABORANTER.

f

per Transport
66.
Twee gehangen met ‘t zwaard boven ‘1;
hoofd. . . . . . . . . . . . , . . . . I, 18.
Een afgenomen en naar de VoZewijk
gebragt . . . . . . . . . . . . . . . u 9.
Een afgenomen. . . . . . . . . . . . . ), 3.
Vier gehangen & f 6 ‘t stuk . . . . . . ,, 24.
Een het zwaard boven ‘t hoofd. . . . . ,) 3.
Twee brieven voor de borst . . . . . . I, 12.
Vier en twintiggegeeseld & f 3 . . . . ,172.
Drie het zwaard boven ‘t hoofd . . . . )) 9.
Een metvoetboeien aanden kaakgesteld ,, 6 .
Een gebrandmerkt. . . . . . . . . , . ), 6.
Daggelden . . . . . . . . . . . . . . . )I 12.
Mijlgelden . . . . , . . . . . . . . . . 1) 12.
Voor de gebruikte stroppen . . . . . . )Y 12.
Voor de handlangers. . . . . , . . . . ,Y 12.
f 276.
Dit alles geschiedde op QBnen dag op een
schavot voor het Stadhuis.
PR.
Canard (vgl. VIL bl. 69). Is de afleiding
t. a. pl. van canard gegeven misschien ook
een canard? NISARD in zijne Histoire des liI
vrespopulaires,
t. II. p. 380, noemt een werkou langage de I’argot reformé,
I je: Le jargon
tiré et recueil& des plus fameux argotiers de ce
temps, composépar un piller de Boutanche , qzn*
maquille en molanche, en la vergne de Tours ;
augmenté de nouveau dans le dictionnaire des
mots plus substantifs de l’argot, outre laprécédente impression de l’autheur. Lyon, NICOLAS
GAY, 1634,12O.
Latere uitgaven Epinal,1836
en
Tours, 1838, 18O. In den Dìctiounaire ar’
I gotique, welke dit werkje bevat, vindt men
1
,o. a. Canard, fausse relartion.
Derhalve is of
, clit woord in de uitgave van 1634 nog niet te
vinden, maar eerst in die van 1836 en 1838
1bijgevoegd, en heeft NISARD uit een dezer
1Laatste den Dictionnaire argotique uitgeechreven, of, wat mij waarschijnlijker voorkomt,
1het woord canard is veel ouder dan de eend

Declaratiën van scherpregters uit de X Vllrde
eeuw (vgl. V. bl. 218). In ‘t jaar 1712 bediende de stad Amsterdam zich van den scherp
regter te Haarlem. Daar het reizen tusschen
beide steden toen niet zoo gemakkelijk en zoo V&~C!ORXELISSEN.
LAMED.
weinig kostbaar was als tegenwoordig, werden de executiën zooveel mogelijk op éénen
Beenen Schaatsen. De bezoekers der jongdag vastgesteld. Over zulk een’ dag zond de f3te Tentoonstelling van Oudheden in de loscherpregter de navolgende rekecing in:
(:alen der Maatschappij Arti et Amicitiae te
Verrigt binnen Amsterdam den 17den De- Amsterdam, zullen zich nog wel de beenen
‘schaatsen herinneren, die aldaar, onder meer
cember 1712.
ter bezigtiging waren nederEen onthoofd. . . . . . . . . . . . . . f 6. nerkwaardigs,
gelegd. Nu komt, in het verslag der HandeVoor het zKaard. . . . . . . . . . . . 1, 3.
Voor het doek . . . . . . . . . . . . . v 3. i.ingen der Society of Antiquaries te Londen,
(lato 18 Febr. 1841, het volgende voor:
Voor de kist . . . . . . . . . . . , . . ,, 3.
,rDe Heer c. ROACH SMITH vertoonde eene
Een geworgd. . . . . . . . . . . . . . >, 6.
Afgenomen en in de kist gelegd . . . . ,) 3. 1 Jeenen schaats, voor omstreeks twee jaren
celeden gevonden te .Moo$elds , en door hem
Een geradbraakt met negen slagen &
f 3 per slag . . . . . . . . . . . . . ~1 27. 1 leschouwd als afkomstig uit den tijd van
Voor het verworgen . . . . . . . . . . ), 6. 1 Koning HENDRIK 111 van Engeland [1207Afgenomen en naar de VolewZjkgebragt
), 9 . 12721. Hij maakte bij die gelegenheid eenige
omtrent het schaatsenrijden in
(opmerkingen
Transport f 66. (len ouden tijd, over been, hout, enz., en verDl. 1X.
37
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haalde, ophetgezag van FITZSTEPHEI,~~~
hunne sloten verloren ; een kinderhandje
de burgers zich, bij vriezend weder, ver- opent en sluit ze zonder moeite. Op de voormaakten met schaatsen te rijden [te sullea?]
deur ziet men de beeldtenis van KAREL V in
in Moorfields, en de beenderen van ílieren aan volle wapenrusting. Ter regterzijde van den
hunne voeten bevestigden, met behulp waar- Keizer uriikt boven eene zuil het wauen van
van zij, voortgestuwd door met ijzer gepunte Arrago; ter linkerzijde dat van Leonen Casstokken, zich met groote snelheid voort- tilië; boven zijn hoofd het Duitsch-keizerbewogen. Het been, dat men voor een paarlijke wapen. Achter hem Ieest men op een
denbot hield, was in alle zijne deelen en za- bevallig kronkelend lint de woorden :
menstel wonderlijk wel bewaard gebleven,
CAROLVS QVINTVS - PLVS VLTRA.
en had zelfs de gélatíne behouden.” - Ttíe
Het
monogram (*) , zigtbaar op de zuil ter
Literary Gazette for 1841, p. 124.
regterzijde, is waarschijnlijk dat van den
Sept. 1858.
J.H.VANLENNEP.
stempelsnijder.
Tot onderschrift het volgende distichon:
Vreemde Llgchamen Egeren (vgl. VIII.
CAROLE. MORTALES. DVBITANT. HObl. 32, 188). Ik lees den volgenden brief in
MO. SISNE. DEVSVE. SVNT. TVA. SCEPThe Gentleman’s &tagazine fw 1757, p. 198:
TRA. HOMINIS. SED. TVA. FACTA. DEI.
)~Brightwell,

den 17den Mei.

Het geheel is omgeven door eene driedubbele
lijst van allerfijnst bloemwerk, waarvan
Mijnheer URBAN,
de middelste gevormd wordt door regelmatig
In sommige van Uwe jongste Magazijnen, afwisselende bloemen, busten en wapengelijk ook elders, lezen wij verhalen omtrent schildjes. Deze laatste maken de bestanddeelevende padden, die men opgesloten had ge- len uit van het Sazische wapen, gelijk op de
vonden in het binnenste van digte boomstam- achterdeur blij kt, waarop
men, en somt$ls in groote steenblokken. Bij
De beeldtenis van J O H A N F R E D E R I K 1,
de feiten van dezen sart, welke men reeds Hertog (vroeger Keurvorst) van Saxen, insheeft wereldkundig gemaakt, kan ik nog het gelijks in krijgsdosch. Hier zien wij wedervolgende hoogst merkwaardige voegen, dat om de zuilen, waarboven de Saxische wapens;
alhier voor eenige jaren heeft plaats gehad. ook het lint ontbreekt niet, met opschrift:
Eene dienstmaagd op eene boerderij had naIOH. FRIDERIC. DVX. SAXON.
melijk, voor huisselijk gebruik, eenige eenHet
onderschrift luidt:
den-eijeren
binnengebragt,en
daaronder was
VICTVS. ERAS. ACIE. FIDEI. CONSTANer een, dat grooter was dan gewoonlUk en
TIA. TANDEM. VICTOREM. ANTE. HOvan eene vieze, zwartachtige kleur. Toen
MINES. FECIT. ET ANTE. DEVM. (f)
men dit opende, kwam er tot de groote verAlles in dezelfde sierlijke lijsten gevat als
wondering der aanschouwers en de verbazing van vele anderen, die het later verna- de voorzijde.
Eene tweede curiositeit van dezen aard
men, eene Ievende pad uit. Eene verklaring
van dit buitengewone verschijnsel door een’ bezit ik in PETEI LOTICHII SECUNDI Opera
VOEof ander’ vanUw vernuftige correspondenten omnia, etc. Lipsiae ,irnpensisVALENTINI
GELINI, 1594, kl. B”. De geharnaste persozoude zeer welkom zijn.
naadje van vr$ bar voorkomen, op de voorS. BR - ,-.”
De Redacteur voegt hier echter bij, dat, zijde afgebeeld, wordt in het onderschrift
wijl de gebeurtenis mogt worden betwijfeld, genoemd :
zijn berigtgever verzocht wordt het door beVON. GOTTES. GNADEN. AVGVSTVS. HERZOCH. ZV. SAXEN. VNT.
hoorlijk gezag te staven.” Aan dien wensch
CHVRFVRST. ETC.
is, voor zooverre wij hebben kunnen uitvinDe ordonnantie is hier dezelfde als die bij
den, echter niet voldaan.
de afbeelding van JORAN FREDERIK opden
J.H.VAN
LENSEP.
SCAPULA; ook hier zien wij weder de beide
Boekenbanden uit de XVIde eeuw (vgl. V . zuilen met de Saxische wapens, maar het
bl. 97). Een band. niet minder fraai. dan die. monogram
ontbreekt.
Buitengewoon fraai, inderdaad, is het
welke door *in hetVde deel van dit tijd: Saxische wapen, hetwelk op de achterzijde
schrift, bl. 97, beschreven is, omvat het ex- van dezen band gestempeld is. Met de uiterWqlaar van SCAPULAELeZico7&,8t& Genevae ste naauwkeurigheid zijn de verschillende
apud GUILLIELMU3I LEIMARKM) 1583,waar(*) Eene M wstlrdoor eene V, daarboven een krti.
van ik eigenaar ben. Twee stevige, met jucht(1,) Het distichon doelt blijkbaar op zijne gevangenneleder overtrokkene houten borden, schijnen ming
door KAEr& in 1547, en zijne. bevrijding in 1552.
als gevangenisdeuren den toegang tot het ge- De naam van uictor kwam echter bij die gelegenheid eer
bouw te willen beletten. Zij hebben echter aan MAURITS VAN SAXJES toe, d;tn aan hem.
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kwartieren afgebeeld; de drie helmen met
hunne helmteekens
, de beide tenanten (twee
wildemannen) en de bevallig zwierende lambrequins zetten dit wapen niet weinig sieraad bij. Eere hebbe de onbekende stempelsnijder, die ook door het losse bloemwerk der
lijsten, welke de voorstellingen omvatten,
van zijnen kunstzin blijken gaf!
Het geabreviëerde onderschrift verschilt
niet van dat der voorzide. De band is goed
geconserveerd.
Minder genadig heeft zich de tijd betoond
jegens een derde bandje, waarin : c. SUETONI1 TRANQUILLI X11 CAESARES, etc. Apud
SEB. QRYPHIUM, -?&gduni, 1547, 12’. Daar
echter de stempels aan beide zijden volmaakt
dezelfde zijn en de voorzijde weinig of niets
beschadigd is, kan ik de korte beschrijving
hier doen volgen.
Midden op: vier kleine portretjes in ronde
lijstjes,
voorstellende:
ERA. RO.
‘PHIL. ME.
MA. LV.
VL. zw.
Wie de hier afgebeelde personen zijn, zal
wel ieder me non monente kunnen raden.
In de vierkante lijst, welke de portretten
omgeeft, zinnebeeldige voorstellingen, als :
le. Een geestelijke met crucifix en het opschrift: FIDES ; 20. Iemand in biddende houding, waarboven: SPES ; 3O. Eene moeder,
haar kind lief kozende;
opschrift: CARITAS.
Dat hier alles uit losse stempeltjes ia zamengevoegd, blijkt uit de weinige symmetrie
in de plaatsing der portretten, alsmede uit
het ineenloopen der arabesken, waarmede
de zinnebeeldige voorstellingen worden afBt.
gewisseld.
L@t van bekende huwelijkspenningen
(vgl,
YC. bl. 73, 177,257; VIL bl. 33,165).
1762. 5Oj .CORNELISVANDERAAB~BARBARA EALSBERGEN. Aanwezig bij
A. C.
J. L. A. 1.
Lijst van bekende huwelijkspenningen.
1732.

50j.BRUNOVANDERDUSSENenMARIA
PANCRAS.
1738. 50j.J~~ BLUIJTM[AN en CATHARINA
saïIT.
1791. 25 ~.JAN VRRVOORN
en COBNELIA
SPECK,% Junij.
1850. 25 j. Prins FREDERIK der Nederlan’den

en Prinses LOuISA van Pruissen.
C. G. B.

Zonderlinge titel van boeken (vgl. VIL bl.
165,262,322; VID. bl. 62,310). Onder de
boeken met zonderlinge titels behoort voorzeker ook het volgende werkje, in 12O.
De Roe op de 8chOOr8teen, ofte de Wereldt

met de Billen bloots-hoofts Eeggende, overgehaalt, ende welluatigh ghegeeasett. @it het Engeb vertaalt. Den tweeden Druck, verbetert.
vEen dwaas aal de tucht +ns Vaders versmaden:Maer die beatraf$nge waarneemt, aal kloecksinnigl9jck handelen.” Proverb. 15 : 5. Tot Wormerveer. Bij WILLENS SIJHONSZ.BOOQAART,
Boeckverkooper in den beelaghen Bijbel. Anno
1647.
Werrelts Vertooning, op het Tweede Deel van
de Roe op de schoorsteen. Verklaarende dese
teghenwoordige Werrelts geeael: snde dreigende
den toekomstigen eeuwigen straf. Door w. 8. z.
BOOCSAART.~~~~~CLC~~.~~V~T~

6. )tEenatemme

ae-$‘t : Roept, ende h$ seijdt, Wat sal ick roepen?
Alle vteesch is gras, ende alle sijne goedertierenheijdt als een bloeme des velo%.”
1 Geleek een roos of bloem :
IJZO is al onsen roem;
UUie haastelijck verdw&t:
sEn dan niet meer en scb~nt.
TotWormerveer,By
WILLE~~II&~N~Z.BOOQAART,
Boeckverkooper in den beslughen
Bijbel. Anno 1648.
c. P. L.
Zonderlinge titels van boeken. Poatillon van
den Roskam der vermomder Eselinne van WILLIXYTEELINCK,~~~~ DIVODAJANBEN~~~~!?~~-

lighen-Stadt. t’aandtwerpen,
brij JOUCH. IROGENIUS, 1611.12O.
50 bladz.
Den kreupelen Duyvel, met de Spaansche
Rodomontades door J. DE L'ANGE. Tot Delff,
bpj ARNORDBON, 1.671. 12’.
Wil men er eenige in de Fransche taal,
dan verwijs ik naar Voyages Littéraires sodr
les Quaia de Paris. Paris 1857, p. 119. De
schrijver A. DE BONTAINE DE RESBECQ~~~~felt evenwel, p. 121, of het goed is op deze
titels, die meest van genen asc&ischen
aard
zijn, terug te komen.
L. D. R.
Zonderlinge’ titels van boeken. De volgende
komenvoor inhetwerkvan~b~~~~scoT~,
Kenilworth (Tauchnitz Edit. p. 272):
1 . A pair of anuffera for the golden candlestick.
2. A Handfull of Myrh and Hysop toput
a sick soul topurgation. 1
3. A draught of water from the valley of
Baca.
LABORANJXU~.
Lodewijk KIP te zeysb (vgl.VIII. bl. 352).
In de Dagelijkache Aanteekeningen gedurende
het Verblqf der Fransehen te Utrecht in 1672
en 1673 door Mr. EVEBARD BOOTH, komt
omtrent het Fransche leger te Zeyst nog het
volgende voor:
U- 21 [Junij]. Den Conink met het principale leger gekomen te seyat. . . . .”
U- 25. Des nachts isser tot Zeyst in ‘t Coninx quartier brand geweest, dewelcke verteerde drie woningen met de achterhuysen ,
lie gebrnykt wierden tot stallingen voor des
Yoninx paerden. In de huysingen was gelo37”

,
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geert den Hartog van Moubouth [Monmouth]
ende ook des Coninx officiers ende pages van
de stal; den brand was so vehement ende
schilijk, dat de pages in ‘t hemd des Coninx
paerden naulijx salveren konden ; sodat den
Conink hierdoor verloor al sijn kostelijk
paerdetuygh,ende den Hartog van Moulmouth
al syn bagage; sijn silver servies selfs smolt.
Hij selfs ontquam in sijn nachttabbert, niets
salverende als sijn bouquet pluymen: den
Conink hadde hem uyt de venster siende
aenkomen geseyd lagchende: )I Mon cousin
vous voila tien epu$@pour monter à cheval.”
»- 26. Ben ik int geselschap van neven
VAN BENTHEN ende DE REUVER naerhetconinxleger tot Seyst gereden ; wij sagen aldaer
Sijn Majt. die gelogeert was in de huysinge
van de oude Schoutin, ende ter misse, ende
ook ter tafel gaen , waertoe in de boomgaert
twee tenten opgespannen waren.”
)P- 30. Is den Conink ‘s morgens ten vier
uren met sijn leger van Seyst opgebroken,
makende smet dien selfden dagh met sijn leger noch by Aernhem te kannen wesen.”
Zie de Berigten van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, dl. VI. st. II., 2de
Serie, eerste Deel, tweede Stuk ; te Utrecht bij
KEHINKEN ZOON, 1857, bl. 17,19,22.
J. H.VANLENNEp.

Ronde Goden (vgl. VIII. bl. 346). De Heer
heeft aan de woorden rotsde Goden,
de ware uitlegging gegeven. Ronde Goden is
geld.Bij deuitgave van LEEGHWATERS Haarlemmermeerboek in 1538, zocht ik in die woorden eene andere beteekenis , maar herstelde
dit in den Konst- en Letterbode van 20 Juli
van datzelfde jaar, No. 33, bl. 56. Mijne destijds uitgedrukte meening, dat ook in onze
dagen, ppmdien het werk (de droogmaking
van de meer) slechts ordelEjk, met goeden raad
en accoord werd aangelegd, er geen gebrek aan
deelneming, aan geld zou zijn >( is sedert bewaarheid. In 1838 was die droogmaking nog
in spe , thans un f ait accompli.
J. BOUMAN

l

w.J.C.VANHASSELT.

Weinig bekende wapens van Nederl. geslachten (vgl, VL bl. 228; VIL bl. 34; VIII. bl.
95 en 347). Op bl. 347 van den VIIIsten
Jaarg. wordt gevraagd : j,Is JAN BUERMONT,
Zoo als VAN LEEUWEN en het MS. hem noemt,
1374, bastaard van WILLEXVANBEIJEREN,
Graaf van Holland, dan kan hij niet verwant
Zijn met D. GERBBANDUSZUERMONT
,Canonicus ten Hogetande tot Leyden, die in 1327
overleed.”
Waarschijnlijk hebben VAN LEEUWEN en
zijn MS. hier fout. Uit eene rekening van JAN
PALXYER, Rentemeyster van Beoosten Stelt ,
in Zeelandt, van 1338, teekende ik op:
,)Item wtgh. bi myns heeren Hertoghe

AELBBECHTS
brieve, die gegheven waren in
den Haege des Vridaghes na des heylich cruys
dach inventie, heren JANNE ZUIRMONT myns
heren bastaert Oem.” Hij was dus een zoon
van WILLEN 111, Graaf van Henegouwen, Holland en Zeezand, gelijk uit het navolgende
schema blijkt:

WILLEMIII.
WILLEM

Iv.

MARGARETHA,

Uxor Lori.
.WILLEMV.

VAN

JANZUIRMONT,

Bastaard.

BEIJEREN.
h
1
ALBRECHTVANBEIJEREN.

Hij was dus zeer mogelijk tijdgenoot van
D. GERBRANDUSZUERMONT,
dieop1327vermeld wordt. In allen gevalle geen zoon van
WILLEMVANBEIJEREN,
denvijfden van dien
naam, maar van WILLEY DI, bijgenaamd de
Goede.
W. M. Z.
Opschriften op kerkklokken. Behalve de
reeds vermelde kan men er vele vinden in
HARKENRORT , Oostfr. Oorsprongkelijkheden,
2de dr., Gron. bij JDRJEN SPANDAW, 1731.
Voorts eene beschrijving van de alarmklok
te St. Truijen,bij DE HERCKENRODE,CO~Z.~~
Tombes, etc. p. 645; van twee klokken te
Ittre, bij STROOBANT, Notice hist. et généal. SUP
les seigneurs d’lttre et de Thibernaont; van eene
te Asperen, in de Beschr. van Asperen, bl. 67 ;
van eene te Kleef, in Kleefsche Water.& bl. 102;
van klokken te Cuilenburg , bij VOET, Beschr.
van Culemborg, bl. 459,460,468.
MO .
Wouter Geurtzen (ZVIII. bl. 249). D. F.
maakt melding van eene proeve van smidskunst, in den gevel van een huis in de beulingstraat te Amsterdam bevestigd. Zoodanige proeven waren voor 40 of 50 jaren niet
zeldzaam, en de ouden van dagen zullen zich
met mij herinneren, hoe in en voor de winkels van verscheidene ambachten, vooral van
smeden, loodgieters, tinnegieters, enz., zoodanige proef-voorwerpen voorhanden waren
of uitgestald werden. Dit was een gevolg der
gilden en van de daarbij gebruikelijke proeven. Niemand werd meester timmerman,
smid, loodgieter, enz. zonder vooraf een proef
van bekwaamheid te hebben afgelegd. Eerst
werd men leerling, en als zoodanig bij de
meeste gilden ingeschreven ; dan medgezel, en
bij vele dier corporatiën moest men minstens
eenen bepaalden t$d medgezel zjjn geweest,
om tot de proeve van meester te worden toegelaten. Die proeven bestonden in het vervaardigen van moeijel$ke of kunstvoorwerpen uit het vak, waarin men het meesterschap verlangde. Een wenteltrap b. v. voor
den timmerman; een ossekop voor den schilder; een traliehek of kunstslot voor den smid;
eene ovaalvormige vaas voor den tingieter,
enz. enz. Op die proeven, vooral als za goed
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slaagden, waren de jeugdige meesters trots& 11
eapIaatsten ze v66r ofin hunne werkplaatsen‘9
ter bezigtiging hunner begunstigers. Var1
daar de ijzeren tralie in den gevel boven dc 3
smederij in de beulingstraat; van daar he t
kunstslot voor eene andere smederij hier tel P
stede ten toon gesteld. Meerdere voorbeelder 1
zouden hiervan gemakkelijk zijn aan tebren
gen. Wij bevelen die taak aan jeugdige na.
vorschers .-Bij apothekers en heelmeesters ,
vakken, die hun gildengeaardheid nog heb.
ben behouden, zijn nog zoodanige proever 1
3
in zwang. En menig apothekers-bediend6
(medgezel) ziet met angst de opgave der proc.
ve te gemoet, die hem zijne examinatorer 1
(overlieden) zullen geven.
De dissertatiën
(proefschriften) der geleerde vakken (wel quaai) op de Akademiën zijr 1
niet anders dan soortgelijke proeven van be.
kwaamheid, met dit onderscheid, dat hiertot 3
wel eens de hulp van anderen wordt ingeroepen, terwijl dit bij de gildenproeven niel t
mogelijk was.
s. s. s.
Arnout! van Geluwe (vgl. VIII. bl. 62,347),
Ik bezit nog van hem, behalve zijne bekende ,
geschriften: Den geestelgcken
Jaegher vaE I
Sampsons Vossen. t’dntwerpen by de Weduwt
van J. CNOBBAERT, 1650, 264 bladz. Zijn L
spreuk schijnt geweest te zijn: Kiest een voor
L, D. R.
al.
Hora, geslachts- of doopnaam (vgl. VIL bl
329,330). Maakte ik vroeger (Nuor. VIII. bl.
349) de opmerking dat, waar IJALBERDA"
smat(zie bl. 330b.a.), UALBARDA" hadmoeten staan, later zag ik dat in dezelfde aanteekening gezegd wordt: rpzijnde het overigens I
niet bekend, dat er in Nederland of waar ook
eene andere familie van dien geslachtsnaam
(HORA) heeft bestaan of nog bestaat.”
Uit het Taschenb. der el@. Hduser vooz
1853, blijkt echter dat JOsEPHINE,dochter van
WENZEL LEOPOLD HORA von OaeZZowitz,k.k.
Obastwachtmeister,
geb. 10 April 1778, t in
Dec. 1843, den Bclen Gebr. 1800 gehuwd was
met FRANS xavEnInS,Rijksgraaf
van Bumera-i
kirch, geb. 2 Jan. 1777, t 15 Nov. 1848, oudsten zoon ~~~JOHANBERNARD ,K.Beijersch
Geheimraad, en van XanrA ANTOINETTA BOUMO .
RTDEIdARTA?JGE.
Dialectinhet
lundvanKuik(verv.
vanbl. 61).
Aangewen. Aanwensel, aanwenning.
Aanleggen (Iemand iets). Verzoeken te doen
(Iemand iets).
Aars. Anders.
Aftellen (Met iemand). Met iemand afrekenen Overdragtelijk : Iemand afrossen.
Altemit. Nu en dan.
Banden. Hoepelen.
Beslag (Een). Beroerte (Eene).

Bitter. Zuur.
Bloedtrekken. Aderlaten.
Buiken. Oprispen.
Bulten. Heidenzoden, tot brandstof.
Dabbea. In de aarde wroeten.
Dank weten. Dankzeggen.
Darm. Slang der brandspuit.
Dol worden. Duizelig worden.
Doorgang. Diarrhee.
Draeig. Ondiep.
Fabels vertellen. Leugens, onwaarheden
vertellen.
Falie. Een kleedingstuk der vrouwen, van
zwarte stoffen gemaakt, als overkleed gebruikt wordende bij het ter kerk gaan enz.
Feeetm (Een beest). Een beest streelen.
Femelen, futselen. Treuzelen.
Fledderen. Vleijen.
FZouzen. Uitvlugten.
Flussies. Straks, zoo even, zoo aanstonds.
Foefen. Bijgeloovige gebruiken.
Fronselen, verfronseld. Kreukelen, verkreukeld.
Gner. Gaarne.
Lfastreeren. Smulpartij houden.
Gebond (Deur). Deurkozijn.
Geburen. Buren.
Gedenken. Geheugenis. Dit is bij menschengedenken nooit gebeurd.
Gek (Te) en te biester. Overdreven, buitensporig: ’
Gelind. Staketsel.
Gerief. Gemak.
Gespraakzaam. Minzaam in het spreken.
Glasraam. Raam.
Groebelen. Grabbelen, tasten.
Haastigheid, haastig. Driftigheid, driftig.
Haag- of heg-school houden. Stil uit de
school blijven.
Hiep. Hakmes, om hout te hakken.
Houwen. Hout stuk of klein hakken.
Joekeren. Op een’ stoel zittende, er voor1en achterover mede schokken.
Jok. Kortswijl.
Kaskenade. Verwaande manieren.
Keur, ‘t keurt goed. Korrels, ‘t korrelt goed
;‘t graan).
Koedelen. Broddelen.
Konkelen. In ‘t geheim verkwanselen.
Kou hebben. Koud zijn.
Krek. Juist, precies.
Krets, kraauwsel, reuij. Schurft (HuiduitI slag).
Krimp (De) komt er in. ‘t Begint te vermin( leren.
Kuen. Vrijpostig, assurant.
Kumen. Stenen, flaauw kermen, zuchten.
Kwaad hebben (2). Zwaar, te zwaar iets
1 noeten doen.
Kwaek (Eene). Eene meid of vrouw, die
2 aeer luidruchtig, veel en achter elkander
1 oraat, het hoogste woord voert.
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Leem. Klei.
Leeken, ‘t leekt. Lekken, ‘t lekt.
Lel (De). De huig.
Loos. slim.
Looven. Pezen.
Lutsel, gebtseld. Verglaas, verglaasd.
Luupo~ Een achterhoudend, geveinsd
mensch.
Minen (Gekke) hebben. Belagcheluke
manieren hebben.
Moeken. Pruilen.
Mommer. Voogd.
Nagel. Spijker.
Verreken. Herkaauwen.
Ochf arme. Ach, helaas.
Onnut. Onrein.
Onnut in den mond aijn. LiederGke taal
uitslaan.
Ontuio. Onuedierte.
Onve~duldi~ Ongeduldig.
Onverseert. Onbezeerd.
Onverstand. Lompheid.
Oremus (Het is er). Het is er overhoop, er
is twist.
Oremus (Hij is). Hi is beschonken.
Overdragen. Oververtellen, klappen, verklikken.
Overslaan. Berekenen, uitrekenen.
Overslag (Een) maken. Eene berekening
maken.
Papier (Een boek). Een katern papier.
Papier (Eene essel). Een blad, vel papier.
Poeijer (Iemand de) uitwassen. Iemand de
waarheid zeggen op niet zeer minzame wijze.
PoJen, op de pof halen. Borgen, op krediet
halen.
Poppen. Met de pop speelen.
Pot (De) vinden. Een’ schat vinden.
s. v. w.
Pulver. Buskruid.
Spelden en SpeZdegeZd (vgl. VIII. bl. 95). In
eene advertentie van de beroemde speldenen naalden-fabrikanten KIRBY, BEARD en Co.,
komt het volgende voor:
>,Het blijkt, dat, in den jare 1543, een besluit genomen werd, bij statuten 34 en 35
Van HENDRIK VILT van Engeland: Dat niemand eenige spelden te koop zal aanbieden,
behalve alleen de zoodanige, welke dubbel
zijn geknopt en de knoppen vast gesoldeerd
hebben aan de speldeschachten- die wel zijn
gepolijst, en waarvan de schachten goed zijn
gefatsoeneerd, de punten wel en rond gevijld,
welgehard in het vuur (? catied), en geslepen.”
Na eenige aanmerkingen over eigene spelden, zeggen de adverteerenden :
,>Het zou ook belangrijk kunnen zijn, daí
men wist, dat de spelden werden uitgevonden
in Frankrijk, omstreeks het jaar 1643, en
gedurende de regering van onzen HENDEIR
VIII, en dat ze gebruikt werden door CATEE.
RINA ROWARD, zijne vrouw; en dat men zz

lleen gedurende twee dagen in Januar$
verkoopen
speldegeld,
0 lm de gewoonte der mans van aan hunne
rouwen geld te geven, om zich, op die bedagen, spelden aan te schaffen. KIRE baalde
BIP, BEARD en Co. verheugen zich, dat ze in
taat zijn, te kunnen zeggen;dat
de dames van
d .e tegenwoordige eeuw vriendelijk worden
u Litgenoodigd om hunne spelden en naalden
ti e komen koopen op welken dag zij verkieZ en, enz.”
J.E.VANLENNEP.
F voorwaar geen vrije handel!)
n aogt; vanwaar de uitdrukking

De schilder Dirk van Delen (vgl. VID. bl,
;52). Dat DIRK VAN DELEN niet in 1635 getoren is, maar in het begin der XVIIde eeuw,
ras reeds opgemerkt door den Heer %BAMY,
n zijn werk over de schilders, en, naar deen, door mij in het door mij voortgezette
3iogr. Woordenb. der Nederlanden, van A. J .
'ANDERAA.
K.J.R.VANHARDRRWIJK.

De Coca (vgl. VII.bl. 357; VIIL bl. 94).
II Coen ik het uittreksel las van r&rIo’s Reiae
ir R Chili, enz. geloofde ik mijne oogen niet, en
V veegde mijnen bril af. Daarna haalde ik voor
d len dag: ACOSTA, Anaerikaansche Historie; UL1,OA, Reize naar Zuid-Amerika; BOELEN, Reize
n uuzr
Amerika, en ondervroeg een mijner kenELissen, die lang in Peru en Chili is geweest,
C lf de Coca zoo vergiftig is, als de gevreesde
( 1epaevan
VALENTIJN en HELIERS.
Ikvond
e rn hoorde over de Coca ‘t volgende: j)De Coca
i s een klein blaadje, wassende aan een boom
t er hoogte van een man. De bladen, die teder
2:ijn, worden in lange manden vervoerd naar
j Pototi, alwaar jaarlijks
voor een millioen
)eso’s , - de mand a 3 of 4 peso’s (af 1,60 : i- 1170) - worden verhandeld. Men houdt
i leze Coca in den mond, zuigt het sap er uit,
fslikt het in, en dit geeft zoodanige kracht aan
( len Indiaan op reis, dat hij met een handvol
f 3ene dubbele dagreize
maakt. Ook vermengen
1cij die met gemalen beenderen of kalk, dat,
1laar hun - der Indianen - voorgeven, zeer
1 iuttig is. Ook gebruiken ZG deze blaadjes
voor geld. De Ingas hebben het voor eene koninklijke spijze gehouden, en hunnen goden
geofferd. Toen mogt niemand dan met voorweten van den Inga Coca gebruiken. De Indianen verspillen met ditgewas veel tijd, ontziende geene moeite, zelfs met levensgevaren,
waarom men reeds meermalen heeft getracht
het cultiveren der Coca te doen ophouden.”
(JOSE D'ACOSTA, De Irieuwe wereld, 1555.) Zie
ook: Veraameling van Reizen, bij PIETER VAN
DER AA, 1707, dl. XX. bl. 66. Wijders bij ut
LOA: nOnder de kruiden van Popaytan komt
de Coca zeer in aanmerking, wijl de Indianen
deze plant eoo hoogschatten, dat er geen geregt is, waarop ze zo0 zeer verzot zijn, zelfs
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zoo, dat en goud en edele gesteenten hun minder kostbaar schijnen, dan deze spijze. Dit
kruid is eene tedere plant, die zich hecht aan
andere planten, even als wijngaardranken.
De Indianen kaauwen het, en doen er krijt of
witte aarde (mambi) onder. Dit mengenzij
ondereen, al kaauwende, werpen het eerste
sap uit, doch het overige niet meer. Het
kruid strekt hun tot algemeen voedsel, en zoo
lang zij dit hebben, wat arbeid ze ook moe‘ten doen, zij verlangen niets. Zij meenen dat
het vocht van de Coca hun krachten bijzet,
het tandvleesch en de maag er door versterkt
wordt. Bij gebrek er van is de Indiaan
krachteloozer. De Coca groeit in menigte in
de zuider provinciën van Peru: het beste is
van Cuo;co.... De Coca is volstrekt dezelfde
plant alede betel van Oost-Indië. Er is geen
onderscheid, noch in de steng, noch in de bladeren, noch in het gebruik. De Oostersche
Indiaan is er niet minder op verlekkerd dan
de Wester Indiaan van Peru en Popayan.”
(1.318.) Kapitein BOELEN, die 80 jaren later,
in 1826, hetzelfde land bezocht, en zoowel de
betel als de Coca gekend en geproefd heeft,
bevestigt deze anti-venijnachtige
hoedanigheid, en een, onlangs uit Peru ten mijnent
aangekomengast,verklaart
ULLOA'S beschrijfving voor geloofwaardig, en vermeent, dat
PörpIG , een aanverwant van Junrus xöezn,
den modernen MUNCHHAUSEN
was, of wel van
GEEBTäCKER.

J.HAGEMAN,JCZ.

Britf van Frederik Willem I, Koning van
Pruissen, aan Baron van Ginkel., over Professor Heynecciw.
De volgende brief is ontleend
aan de papieren van mijn’ bet-overgrootvader, M.~.CORNELISBYLVIUS, destijds waarschijnlUkCurator
derLeydscheHoogeschoo1:
>jAntwoort van de Conink
van Pruyssen aan dheer VAN
GINCKELOVerprOfeSSOI!HEYNECCIUS.

’

Je viens d’apprendre
par vostre lettre du
30” 7bre la demande que vous me faitee au
noms de leurs hautes puissances vos maitres,
et mes Bons Amis, d’accorder a Luniversite
de Leyden mon professeur HEYNECCIUS. Comme vous connoissez mes sentiments d’Amiti8,
peur la Republique, vous croirez aisement,
que je embrasserois avec plaisir cette occasion de luy en donner des marques, si des
obstacles invincibles ne sy opposoient: Ce
professeur est un des meillieurs que j’ay &
Hall, et il est evident, que son depart feroit
beaucoup de tort a cette Academie, yl est
d’ailliers d’une complexion, peu propre pour
le climat D’Hollande, et c’est l’unique raison,
qui l’a port8 a retourner dans mon service,
11 n’est pas besoiu, d’ajouter a ces raisons

telle , que la Republique n’a jamais tronv8 a
propos, de m’aecorder quelques grands$cugelmaanes qui auroìent peut &re pu balancer,
quelques grands scavans, j’espere donc que
vous voudrez faire valoir ces raisone aupres de vos Seignieurs et maitres auquels je
m’exercerai toujours de donner de preuves
convinquantes de ma sincere amitie. Je suis
avec une tres parfaite estime
2 d’octobre
vostre bien affection&
1737.
F.GUILIAUME.""
Achter stond:
Antwoord van den Koning
van Pruissen aan den Heer
VANGINKEL.

bij mij ontfangen lle Octob. 1737.”
De bijkans waanzinnige voorliefde van
FREDERIK WILLEM voor groote soldaten .is
bekend.
J.H.VANLENNEP.
Uudste nog En1841 bestaande BritschaNieuwspapieren; oudste Fransche Niauursbtaden. y!De
oudste in 1841 bestaande nieuwspapieren
waren de English Chronicle OP WhitehaU Evening Post, aangevangen in het jaar 1747; de
St. James’8 Chronicle , in 1761, en de Morning
Chronicle in 1769. De oudste, in het voornoemde jaar nog uitgegeven wordende, Engelsche provinciale nieuwsbladen waren de
Lincoln Mercury, versch&snde te Stamford,
en opgerigt in 1695 ; de Ipswich Jowrnal, in
1737 ; de Bath Jowad in 1742 ; de Birmingham
Gazette in 1703 ; de Reading Mercury in 1722 ;
de Newcastle Courant in 1711; de Northumpton
Mercuy in 1720; de Worcester Journal in
1709; de York Courant in 1700. De oudste
Courant in Ierland schijnt de Belfast Ne2us
Letter te zijn, het eerst verschenen in 1737;
dan komen !l%e News-fitter and Frecman’s
Jozcrnal van 1765; me Lo’naerick Chronaè2e van
1744 [?]; de Waterfórd Chronicle van 1766 ;
en de Dublin Eveniag Post van 1774. In Schotland beweert The Caledoniab Mwcuy van
Edinbwg het oudste blad te zijn en te dagteekenen van het jaar 1660; maar dit is niet het
geval. De t,egenwoordìge Courant van dien
naam is niet de oorspronkelUke
Mercuràe<s
Caledoniue, en werd eerst opgerigt in 1720;
zij heeft dus vele voorgangsters, als, bij voorbeeld, The Edinburgh Evening Courarat van
1705; buiten Edinburg z$n de oudste dagbladen The Aberdeen Jowwal van 1748; de
Glasgow Courier van 1791 en de Kelso Ma2
van 1796. In Frank+k verschenen de eerste nieuwspapieren onder RENDBIK IV, omstreeks het jaar 1605; toen zag de Mercure de
France het licht.” - HandelingeB van het Statistisch Genootschap te Londen, dato 21 Junij
1841, en de mededeeling van den Heer SIMMOXNS aldaar. EiteTa9,y Gazette for 1841, p.
410.
J.H.VAN LEASEP.
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Een regtewam Oldenbarneveld. Onder eenige
oude aanteekeningen vond men de volgende:
IjDe Heer MUIS VAN HOLY, Schout der sta&
Dordrecht, en een der Rechters over den Heer
VANOLDENBARNEVELT,
wiert seer van zijn
Huisvrouw, die desen Heer onschulcligh hielt,
met veele redenen gequelt om in dit selve
sentiment te koomen; en dan verderssijne
conscientie met geen onschuldigh bloet te besoetelen, ‘t welck hij haer eyndelijck heeft
belooft. Derhalve de Heer YUIS nae de vergaederingh der Rechters gaendo om over den
Advocaet te voteeren, wert door zijn Huisvrouw tot het staende houden sijner belofte
aengemaent , hem verseeckerende wel te sullen weeten, wat hij in dese saecke gedaen
hadde, en bedreigingh van nooit haere voeten
bij die van haer man te sullen ondersteeken,
ingeval hij sigh sen het onschuldigh bloet
vergreep. De Heer MUIS ‘t huiskoomende
wert stracks van sijn vrouw ontmoet, en
sterck aengesien sijnde besturffgeheel. &j
verwijt hem sijn begaene euveldaet , en sliep
naderhand nooit met denselven, hoewel andersints voor het uiterlijcke alle soort van
deference voor haer man behielt.
Uit de mondt van den Heer RUYSCH mijn
oom, die het selve, een Dortenaar zijnde,
authentijtehjck
wist.”
De in dezeNota vermelde Mevr. MUYS VAN
EOLY, die zulke middelen gebruikte om hare
politieke denkwijze te doen zegepralen, was;
volgens DI. BAALEN,JZ. inzijne Besch$v~ng
VLIR
Dordrecht, KATHALINARATTALLER, dochter van Mr. GEORGERATTALLER, President
in den Hove van Utrecht.
P. H. T.

fait prisonier mais come je craias qnele aura
pu menquer je lay cru de mon devoir de lui
rendre mes Respects de nouvau et de la suplier de me faire la grace de vouloir ce souvenir de moi en cas que quelques prisoniers
pouroit estre chenges ou relaches nayant
dens mon malheur que le chagrin que celon
tout aparence neus serons obligé de rester la
plus part de cette campagne en ces quartiers
assurent vostre Altesse serenissime que lunique malheur queme pouroit ariver test destre
eloigné de sa perçonne et feray profession
tout le temps de ma vie destre avec tout le
respect imaginable de vostre Altesse serenissime Monseigneur le
treshumble et tres
obeissant
Serviteur
(Copie naar den eigenT.DOLIYlAN.
handigen brief.)

De Citroen bd Begrafenissen. Het Illustrirtes
Fatien-Jow-na1
deelt in zijn loden Band,
No. 242, S. 32, aan een Correspondent uit
Chenanitz in Saksen het volgende mede :
Het gebruik om, bij begrafenissen, den dragers en rouwvoerenden citroenen in de handen te geven, is in Duitschland, en bepaaldelijk in het Zuiden, zelfs tot in de XIVde eeuw
na te gaan. Op oude grafteekenen , beschilderde vensters en andere aanschouwelijke
voorstellingen, waarvan de nadere opgave
hier te veel plaats zou vorderen, vindt men
dikwijls rouwdragende beelden, ook uit de
gewijde geschiedenissen, met te zamen gevouwene doeken, waarop een citroen is ge-,
plaatst. Ook ziet men wel eens rouwende
vrouwen met een voorwerp in de hand, dat
Thomas Dolnzan, de Zóon. Van dezen naar een omgekeerde weversspil gelijkt. Dit
wordt in het Biogr. Woordenboek, van A. J. voorwerp moet een door midden gespleten en L
VAN DER AA, aflev. 55, bl. 241, gezegd, dat hij
van zijn pit ont’daan vlierstokje verbeelden,
sneuvelde in den slag bij Senef op den llden dat men door oen citroen plagt heen te steAugustus 1674. In de Zl.ue+atige Geschiede- ken, zoodat het sap daarvan in de gleuf naar
n&e~, van G. BRANDT, bl. 274, leest men: beneden kon loopen, als voorbehoedmiddel
Grooter was ‘t getal der geeaen , die na sich dap~
tegen de verpestende uitwasemingen van een
pw te hebben gedragen, in ‘s u$andts handen s$ lijk, tegen onpasselijkheid en onmagt. In het
vervallen. - Van de Guarde van den prins van Calenbergsche (Hannover) droegen, voor ongeveer eene eeuw geleden, de lijkbegraafsters
Orangie. - DOLMAN, Kapitein.
Ons is een brief van hem bekend, kort na of klaagvrouwen een tafelmes, gewikkeld in
zijne gevangenneming geschreven ; wegens een witten doek, om, wanneer iemand der
de uitdrukkingen, aan het einde van den brief medebegravenden zich onwel mogt gevoelen,
gebezigd, gelooven wij dat deze aan den Prins hunne citroenen te kunnen doorsn!jden.
van Oranje gerigt is, in welken DOLMAN verJ.H.VANLENNEP.
zoekt om uitgewisseld te mogen worden. Wij
laten dien hierbij volgen, als bewijs dat T.
Lckredenea enz. ov Remonstrantsche HoogDOLMAN niet in den slag bij S.+nef is gesneu- leeraren en Predikanten (vgl. VIII. bl. 349).
veld en dat de lijst bij BRANDT gevonden, om1609. Nieuw-Jaars Claagh-Ziedt O~ARMINIUS,
trent hem, juist is.
C. K. v. S.
door een 0 in ‘t cijfer.
ROEEERT ROBBERTSZLECANU,
eenRekenParis le 27 Aoust 16’74.
meester te Amsterdam, zal de schrijver zijn.
Monseàgneur
Zie over dien 0 in ‘1 @er: Nav. VID.
J. D.
Javois pris la liberte descrire a vostre Al- bl. 234.
tesse serenissime deus jours apres que je fus
L.
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34S. - Knoopen draaGen. Het knooper
draaijen schijnt een werk tezijn, waarme&
men gevangenen bezig houdt. Is de uitdrukking knoopen draaijen voor vleijen ooh
welligt daaruit ontstaan ? Want, wie in de
gevangenis goed werkt, komt in een goed
blaadje, maar geldt bij zgne luiere medege
vangenen welligt slechts voor een’ knoopendraaijer. De term zal toch welniet zin oorsprong hebben van dat iemand, die een gunsl
van een ander verlangt, hem bij een’ knooI
vasthoudt en dien, in zijne weifeling, draait I
J.H.VANLENNEP.
3gu). - n Si non é vero, é bene trovato.” Van
wien is dit gezegde afkomstig en welke was
de aanleiding daartoe?
J.H.VANLENNEP.

331 . - Een Aërolieth of Luchtsteen in den
Zomer van 1853. Wat is er geworden van den
aërolieth of luchtsteen, die in 1853, bij eene
donderbui, zou gevallen zijn in Amsterdam,
bij of in een huis, dat door den bliksem getroffen werd?
J.H.VANLENNEP.
39%. - Krabwonden Men zegt wel: De
krabben van woedende menschen en beesten
zijn gevaarlijk: maar het venijn hunner woede kan zich toch niet aan de nagels mededeelen.Een woedende krab is veel scherper welligt en uitgestrekter: doch anders?
J.H.VANLENNEP.

363.- Graven van
-Holland en Zeeland.
’ De Graven van Holland noemden zich tot
Maart 1290 slechts Graven vanHolland.
Het
eerste charter dat mij voorkwam, waarin ook
van het Graafschap Zeeland wordt gesproken, is van den 28sten dier maand, waarin
FLORIS zich Graaf van Holland, van Zeekand
en Heer van Friesland noemt; den 12den
noemde hij zich nog alleen Qraaf van Holland.
Was Zeeland een Graafschap en had het vroeger afzonderlijke Graven? Wie heeft het dan
tot een Graafschap gemaakt? Of was het
ooit een op zich zelf staand gewest ?
De geleerde en lezenswaardige verhandeling van A. ELUIT, De nexufeudali inter nandriam et Zeelandiam,
lost die vragen niet ten
volle op, evenmin als datgene wat BILDERDIJK, dl. 1. bl. 258 en volgg. daaromtrent in
het midden brengt.
Cl,*
3b4.- Cuens deHollande. In den Codex
komtp.913,eencharter van Maart 1290 voor, waarin Graaf RLORIS V zich noemt Cuens de Hollande, terwUI
hij spreekt van den Graaf Co*te de Flqndres.
Dl. 1x.
Diplom&ic.vanaLUIT,

Z$n hiervan meer voorbeelden ? Of is het
jaartal onjuist?
t*

3ìN5. - Cluwter van Graaf Floris 111 van
den jare 1174. De echtheid van dit charter,
hetwelk door VAN HIERIS, dl. 1. bl. 117, uit
de Chron.Egmond. JOH.&LEYDIS
en BOCKENBERGII
Dynast. Egmond., in het licht is gegeven, wordt door HUYDECOPER, in zijne aanteekeningen op I+IELI~ STORE, dl. 11. bl. 122,
bestreden ,‘door KLUIT, Historia critic. comit.
HOU., tom. 11. part. 1. p. 203, verdedigd. De
verdediging van KLUIT komt mij zeer weinig
afdoende voor. Het charter luidt: r)Notum
&t omnibus hominibus Christi fldelibus, quod
FLORENTIUS , Comes Holhndiae decimus , jilz'us
THEODOBICI noni Comitis caet.” Nu beweert
KLUIT, dat indien men het aan VAN LEYDEN ,
als (eersten 3) uitgever van dit charter, wijt,
dat FLORIS hier in den derden persoon spreekt,
alles in orde is. Maar mij doen de woorden
decimus en none’, meer dan die derde persoon
aan de echtheid van dit, zoo het echt is, zoo
belangrijk charter twijfelen. FLORIS noemt
zich den Xden Graaf, en maakt dus in dit
charter de quaestie omtrent de vestiging van
het Graafschap Holland en de volgorde der
Graven op eens uit. Het bevreemdt mij, dat
le anders zoo naauwkeurige
ELCIT hierover
zoo los is heengeloopen. (Men vergel. zijn Codex Diplom., t. It. pl. p. 138.) Zijn er meer
voorbeelden, dat de Graven in hunne charters
opgaven de hoeveelste zij als Graven waren ?
Lk bedoel niet de hoeveelste zij van hunnen
saam waren. Zoodanige voorbeelden haalt
KLIJIT~. c. aan. Maar die bewijzen niets voor
iet gebruik van het boven aangehaalde char;er van de woorden decimus en noni.
C/&
333. - De Erf rins van Reuss-SchEeiz.
De thans regerenie vorst van dit kleine
Duitsche landje (‘t beslaat met Reuss-Greiz
lechts 27 0 mijlen in oppervlakte) heet
~EINRICH, en komt, o. a. op de j>Regententa‘el” van WEBERS Volks-Kalender voor, met
let cijfer LXVII achter zijn’ naam. Desgeijks in de f>Genealogie” der vorsten van Eu‘opa in GUBITZ' Volks-Kalender. Zijn opvol;er heet ook HBINRICH, doch, in plaats van,
Ielijk men meende te kunnen verwachten,
mm opgegeven te vinden als den LXVIIIaten
ran dien naam, staat hij vermeld als HEINUCE XIV, Van waar dat?
PEBSCRUTATOR.
33p. - Johannes Beeldsnzj’der. Hij was
lredikant te Beilen in ‘t midden der XVIIde
jeuw, en schreef eene Verklaring van den Heilelbergschen Catechismus. Zou iemand @ dat
joekje ook ter leen kunnen bezorgen, en

roorts mij een antwoord verschaffen op deze
wee vragen :
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l*. Schreef BEELDSNIJDER ook nog iets
meer, dat hQ in druk uitgaf?
2O. Was hij vroeger of later ook nog elders
dan te Beilen predikant?
DR.
3 6 8 . - Camphuizens Stichtelijke Rijmen.

Wie eene opgave kafidoen van alleuitgaven
in 4*.en 8*.vau Di R. CAMPHuIZENS~~tichte~~ke Remen, met vermelding van plaats en uitgever, zal zeer verpllgten
H.
338 .-FtYW2&CU8&$U3'Uk:

ISVtGlFRAN-

364. - Guarde Jcy*otix et Meribtis. Op
eene plaat, geteekend en geëtst door ROYWN
DE HOOGHE, voorstellende ‘t Koninkldjk: luathuis ‘t Loo op de Veluwe, ten tijde van Prins
WILLEI III, bevindt zich aan den regtervleugel van het hoofdgebouw, op dezelfde hoogte,
waarop aan den linkervleugel de kerk is afgebeeld, een bijgebouw, waarboven het cijfer
11. Ouder de plaat is eeue uitlegging der
nummers, ea bij 11 staat Guarde Jojorix et
Meriblis. Nu vermeen ik dat dit gebouw
strekte tot huisvesting enz. der Gardes van
den Vorst. Maar wat beduiden de woorden

Biogr.
Woordenboek der Nederlanden, dl. 111. bl. 929, , Jojorix et Meriblia t

CISOUS

C!UPERUS,&e

in

VANDERAA'S

voorkomt, noch het geboorte-,noch
jaar uit te vinden ?
3 3 0 . - Gerardua

e n Idzardua

het sterfH.
Nicolai.

Zijn dit dezelfde personen? Beide namen
worden aangetroffen op geschriften uit de
XVIde en het been der XVIIde eeuw. De
mij bekende geschrrften zön tegen de wederdoopers gerigt. Bij GLASIUS (Godgel. NederZand) vind ik ze niet. Wie lost deze kwestie
op en helpt mij met eenige opgaven van
hunne geschriften ?
H.
361. - Dominicu~naemìua.
In de Bibt.
van Nederl. PamJetten, komt onder No. 1574
een werk van DOMNICUS VIYSEXIUS voor.
Wie kan mij iets omtrent hem mededeelen ?
H.
362. - Daniel de Zouter. Ik verbeeld mij
dat deze man, die in 1611 predikant te Eampen was, toch wel tot de Nederlandsche godgeleerden zal behooren. Eu hoewel hij in
genoemd jaar een vrij lijvig boekdeel uitgaf,
getiteld: Waere kerck-gangh, en hij in de voorrede daarvan spreekt van seen seker ander
voor deseu uytghegheven boeck ,” zoo is hem
toch in GLASIUS' Godgeleerd Nederland geen
plaatsje ingeruimd. Wie brengt miJ op de
hoogte van ‘s mans levensgeschiedenis en
lotgevallen ?
H,
3 6 3 . - Gildekleeden. Op het kleed van
het Wagenaaragild
te Rotterdam stond nog in
Mei 1639 het beeld’ van V&ti Lichtmis.
Vermits het aanstoot gaf, werd het op bevel
van Burgemeesteren veranderd. Den spot,
hét zij van wagenaars of volk, met dien naam
afkeurende, vraag ik l*. hoe kwamen juist
de wagenaars er toe,om zich onder het patronaat der Lieve Trouw te stellen? en 2*. zijn
er meer voorbeelden van zulk borduursel op
het gildekleed zelf? Ik meende, dat de gilden
hunne iusigniëu‘ op zilveren schilden gegraveerd of gedreven, voerden, die dan bij begrafenissen ter wederzijde van het lijkkleed
Afhingen.
S. J.

%

3 3 5 . - Boulegrìn. Een Boulegrira was een
vierzijdig perk, waarin in de XVHde en
XVIIIde eeuwen een spel met baZZen werd
gespoeld. Het was noch een kaats-, noch een
kegel-, noch een kolfspel; maar welk spel was
het dan ? Ik heb eeue plaat, waarop het Beulegtin, zoo als het vroeger op het Loo bestond,
is afgebeeld. Daarop ziet men eeuige personen met ballen in de hand, maar ook een’persoou met een’ gieter, een’ ander’ met eeue rol,
waarmede men de kolfbanen gewoonlijk effen
maakt, en nog een’ ander’, die een grasmaaijers-zeis in de handen schijnt te hebben.
366. - Grcafkelder aan de Zuider kerk te
Amsterdam. Buiten de Zuider kerk’iu den
ingang op de St. Autoniesbreestraat, bevindt
zich slechts een graf kelder, toebehoorende
sau dedescendenten van ISAAK HENDRIKSZ.
KARTMAN en JAAPJE IIANSR ROODENBURGH,
echte lieden, van welke de eerste aldaar is begraven in 1684, de laatste in 1701. (WAGENAAR, Geschiedenis van Amsterdam, in 8*. , dl.
VII. bl. 446.) Men heeft mij wel eens verhaald, dat die grafkelder aldaar met bijzonder verlof der regering en uit bijzondere gunst
werd daargesteld. Wat is hiervan bekend?
TSAAK HARTNAN was chirurg@, thans zou
meu zeggen heelmeester, te Amsterdam. t.
360.- L. v. Raoul.
- Van dezen bestaat
Exhortation paiaible et encourageante d’un Belge
& aea compatriotes, lors de la reunion de la Hollande cir FEmpire Frangaia. Ode de KINRER,

tradzcite~ar L v. aAOnL.Kau iemand mij omtrent hem ook iets naders opgeven? b.v. of er
door hem ook meer Nederlaudsche dichtstukkeu in het Frausch zijn vertaald; waar die
vertalingen dan te vinden zijn; of ze ook in
een bundeltje zijn uitgegeven en waar dit is
gedrukt ?
H. v. K.
3 6 8 . - Bowrìng’a Batavian Anthology.
Men weet, dat dit werk, in 1824 te Londen
euiu 1825 te Groningen uitgegeven, loopt tot
den aanvang der laatstverloopeu eeuw; doch
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TELTINQZBgtiJl&3ll0IlOOtOpBOWRINGS~~~‘+

i%Iseum

ven, 1829,2e st. bl. 32 : ,,Wij vernemen, dat
de vertaler (BOWRING) voornemens is, dezelve tot op den tegenwoordigen t$d te vervolgen.” - Weet men mij ook te zeggen of de
beroemde Brit dit voornemen heeft ten uitvoer gebragt, en wanneer en waar dus zijn
werk volledig in het licht verscheen?

MI&

D.BUDDIXGR'.

366. - Harry S.Dgk. Weet men rng

niette

Zeggen,

Wie HARRY 5. VAN DIJK iS Of

die met JOHN BOWRING de Batavian Anthology in 1824 te Londen uitgaf, en waar die
VAN DIJK leefde of nog leeft?
was,

.e
3;&sA

D.BUDDINGH'.

. - De Groots Bewpjs van den waren
Godsdienst werd onder anderen ,,ook in het
EngeZsch vertaald.” Was dit eene vertaling

in dichtmaat of proza? en waar zou daarvan
voor korten tijd een exemplaar te verkrggen
zijn ?
BH'.

.

31l.-- .LQst van
- geschilderde portretten.
Elkeu verzamelaar van historische portretten zal het wel eens voorgekomen zijn, dat
hij afbeeldingen vond, welke hij niet wist te
huis te brengen. Soms zijn zij geheel onbekend, soms echter hebben zij eene wezenlijke
of vermeende overeenkomst met een gescbilderd portret, hetwelk men hier of daar gezien heeft. Men herinnert zich echter niet
waar, en bl$ft dus van de gelegenheid to,t
vergelijking verstoken.
Om daaraan tegemoet te komen, zoude in dit
tijdschrift, wanneer het Bestuur er de ruimte voor wilde afstaan, van tgd tat tgd eene
lijst kunnen zamengesteld worden vande geschilderde portretten, op raadhuizen of gestichten en in bijzondere verzamelingen aanwezig. Ik twijfel er niet aan, of er zoude veel,
dat weinig of niet bekend was, tot meerdere
bekendheid komen, en aan vele verkeerd gedoopte afbeeldingen regt wedervaren.
Onnoodig zoude het daarbi voor alsnog
zijn, de in openbare verzamelingen berustende te vermelden, voor zooverre ze beschreven zijn. Wanneer echter in die beschrijvingen portretten verkeerd benoemd
zijn, konden dusdanige verbeteringen mede
daarin opgenomen worden. De Catalogi van
‘sRUks Musea te Amsterdana en ‘8 Qravetihage,
van de tentoonstellingen van oudheden, te
Arnsterdana en Utrecht gehouden, stedenbeschrjjvingen,
en de vorige jaargangen van
den Nuvorscher, kunnen reeds tot grondslag
voor zulk eene lijst dienen. Weinig in de gelegenheid geweest zijnde voor zulk eene lijst
bouwstoffen te verzamelen, zal mij eene gelegenheid daartoe niet ongebruikt voorbijgaan.
Zoo zij opgemerkt, datN”. 170 van’sRijks

te Amsterdam, niet HENDRIK CABIvoorstelt, maar XICnrxL LE BLON, agent
van Zweden in Engeland, van wien men het
portret door TH.~ATHAM naar A.VANDYCK
kent.
D. F.
393 . -T Verpond&g in Holland ingesteld.
Omstreeks welken tud is de verponding op
huizen en landen in Holland en Westfriesland
ingesteld ?
v. D. P.
393. -Engebche gedenkpenning, 1743. Bij
welke gelegenheid, of op welke gebeurtenis
is de volgende (WaarschUnlijk
Engelsche)
gedenkpenning geslagen ?
De voorzijde vertoont eene galg, waaraan
een teregtgostelde
hangt. Aan de bovenzijde
staat eene D, en aan het lange eind der galg
eene C , terwijl de patiënt door de letter B
wordt aangeduid. Op den achtergrond vertoonen zich een groot schip en verscheidene
kleinere schepen in zee. Onderaan staat
1743/4.
De keerzijde vertoont eveneens eene zee
of rivier, aan wieroever een fort, dat door
de letter E wordt aangeduid. Boven een der
schepen staat een G. Op den voorgrond ziet
men een’ hond (of leeuw), waarboven eene 1,
die eene kip vervolgt. Daarnevens staan 6
personen waarboven eene H.
De penning bevat verder geen op- of omschrift. Zij is van geel koper en 38 str. groot
in diameter.
D. te D.

314 . - Gedenkpenning op Maria Thqesìa.
Ik ben in het bezit van een vrij slecht geconserveerd exemplaar der volgende medaille,
De voorzUde vertoont drie personen, waar
van de middelste door het omschrift: die etibloste konìgin von Ungurn schint aangeduid
te worden. Aan hare regterhand bevindt zich
eene vrouw, aan de linkerhand een men, die
eenige kleederen schijnt weg te dragen.Deze
wordt sprekende voorgesteld, en ik lees uit
de eenigzins afgesleten woorden : ,,c’esb gag;e’.i40nderaan
staat even als aan de keerz$e
.
De keerzude vertoont eveneens drie personen , doch -in geheel andere houding. De
man staat aan de andere zijde. Zooik ~61 zie
stelt het een vorstelijk persoon voor, die, zich
uit wanhoop de haren uittrekt endoor die
beweging zijne kroon verliest. Het omschrift
.uidt : dis Xonigin von Ungern zicht ein Beyer%ch.,..se an.
Deze medaille schijnt als draagpenning
gebruikt te zijn. Het metaal is rood koper.
Ik wensch te vernemen op welke gebeur;enis deze penning doelt.
D. te D.
3Vb. - Laurentius

lekendvan

Beyerlinc. Wat is er

LAURENTIUSBEPERLINC~~~~~~~

3s:
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geschriften, die in de eerste helft der 17de
eeuw aartspriester was aan de cathedraal th3
Antwerpen?
0.
396. - Leonard Lessius. Wat ia er bekend van LEONARD LESSIU~ , die in den aanvang der 17de eeuw Hoogleeraar te Leuven
was?
Ca.

883 : - Hoiemen geschot. Wat zou‘het hoiemen geschot zijn geweest, van hetwelk die
van Dov&urg in den jare 1294 door Graaf
FLORIS, als zijnde een onregt geschot, werden
ontslagen ? (VAN XIERIS , Charterboek, dl. 1.
bl. 559.)
t884. - Drie Eenlingen. Wie is de schr+
ver van het volgende werkje : IpDrie Eenlin-

500. - R. Bouchard en Abraham Migoen.
Wie XIJLLEBB Catalogus eener uiterst zeldzame verzameling van Holl. Godgel. werken opslaat, zal daarin op bl. 85 ouder No. 798 een
werkje genoemd vinden van a. BOUCHARD,
over den vrede der siele, en wel vertaald door
ABBAHAI MIGOEN. In de mi ten dienste
staande bronnen kan ik van beiden niets vinden. Wie rnd te regt wil helpen, al is het enkel met aanhaling van bronnen, zal zeer verpligten
Cs.

gen seer vermaecke&ck over tafel in bruijloften
ende vrolijcke maeltijden te speelen. Noch njn
hierbij ghevoecht achter elck spel een Revereejn,
seer cortw$ich om te hooren. Tot Delf, by
BRUIJN HABIANSZ. sC~~~C~~~,woonende aent
Marctbedt in de Druckerije anno 15971

3P8. - P. Lassonius. Terzelfder plaatse
vind ik een klein geschrift vau zekeren P.
LA~SONIIJS vermeld, van wien ik alleen weet,
dat hij Rector was der Latijnsche school in
den Brìel. Is ook van dezen elders meer te
Ca.
vinden ?

Het werkje is ongepagineerd, doch het geheel is 30 bl. groot.
c. P. L.

3P8. - Johannes Latius. Zekere JOANXEB

moet vdór 1618 een werk over de
Pelagianen en Semipelagianen in het Latijn,
hier te lande hebben uitgegeven. Meer weet
ik niet. Wie kan mij van dien LATIUS en zijn
werk iets meer zeggen ?
Cs*
LATJUS

880. - De Academie te Sedan. Waar kan
ik iets vinden omtrent de stichting der Hoogeschool te Sedan, hare eerste hoogleeraren
en verdere geschiedenis ?
Cs.
~S~.-G~~~~~~)~~~.KAXELMARTEL
schonk
in 723 (indien de brief bij VAN BUEBIB, dl. 1.
bl. 1, echt is), het weiland &aveninge aan de
kerk van Utrecht. -Vanwaar die naam ? Hij
kan immers niet, even als ‘s Gavenhage,
‘s Qraveland, ‘s Gravemoer, ‘s Graven-ambacht,

‘s Gravendeel, ‘s Gravenhoek, ‘s Gravensloot,
‘s Gravenpolder, ‘s Gravenwaard, ‘s Gravenzande,enz. eene bezitting van den Graaf aan-

duiden? In de VIIIste eeuw toch vindt men
nog van geeneGraven in dit gewest (Utrecht)
melding gemaakt.
t382. - Het dorp Gein tot stad verheven.
verhaalt, in zijn Charterboek, dl.
I. bl. 558, dat de originele brief dd. 31 Jan.
1294, waarbij JAX, Bisschop van Utrecht,
het dorp Gein (Jutphaas ?) tot eene stad verhief, berust had bij den Heer ADBIAAN PLOOS
VAN MIERIS

VAN THIEXROVEI,

Heer van Gein en oude

Gein. Is die brief nog voorhanden? Genoemde Heer PLOOS stierfin 1639.
t.

De drie spelen zijn :
1. Een tafelspel om vrqers te vercoo@en.
2. Een tafelspel alleene, ende is genaemt

blijde ghelaet , diet speelt.
3. Een tafelspel van een personagie genaemt
s. LASANT ende is een Pillegrom.

- Bnon

me werken. Voor mij ligt een bandje

(afo%& uit def*lbliotheek van

DE

SEBVAIS Cat NO

3742 en aldaar verkooht
voor 11 fr. 2 d.), be&tende de
drie volgde werkjes in 12O.
le. Expeditìo Eollando
fiancìca in BFabantiam
,
vuIgo La conqueste de Brabant. Facta mensibus Junii
et Julìi anno milles. sexenies. trigca. quinto. &ux.
Typis ANTONU IEBCANTII 1635. Dc schrijver teekent
zich, in de opdragt aan den Aartshertog FERDINAND, H.
W. gratanter 0. D. C. Q. en aan het einde van het stukje
V.A. G.L. V.(15 bl.).
20. Uer Geuzen spiegel waer inne klaerlijck te zien
is de blinde ende per$ckeb%ze dolinghe der Ketters en& Nisu-gezinde van deze eeuwe. In dicht ghestelt door
WILLEKEN
QOETBLOET, beminder
der Waerheijdt.
Ta
Warenburgh, by Jozeph den Wegh-wijzer, in den Catholgcken Rueter, 1635. (16 bl.).
30. Querela ad Gallum. Qui8 dedit Gal10 intelligentiam Job. 38. Chronicon. vezatio (o TeX) iusto dat intelligentium, (1636). (23 hl.).
Insgeqks het in den NavoFSCheF,VI.
bl. 183, vermelde
werkje, getiteld : Een aeeF schoone Dialogus oft tsamensprekinghs
van den Roomechen Pasquzllo
en& Mmf+
rio, inhoudende diveereche
Ceremonien ende Superat&
die men in des Paus Hemel leghende is. Ghemaect oveF
langhe Jaren door den ghe Peerden OELIUY CWIONEY:
ende nu eerst wten Latiineche in de Nederduijtache tab
overghesett. Tot Embden Anno 1 5 6 7 . V o l g e n s eene opgave in de Kronijkvan
het Hìet. Genootschap te Utrecht
1851 en 1852, bl. 384 en 38, is het gedrukt door BOUDEWIJN VAN YEETKEZBKE. De vertaler verbergt zich
onder de letters F. V. C. Zouden deze ook kunnen betcekenen BOPPE VAN CAMSTRA?~ANHARDEBWIJK, Biogr. Woordenboek, 111. b l . 9 7 . )
Repraesentatìo pacis generalis, inter Orbia, Chrietianiteges, principes et status: Pontificum
et Sedie Romanas 8OllìC~udia6pTOeuFatae.
In qua ajusdem Scopua
cuivis velut in tabella conapiciendus
ezhibetur, cujus
cognitìo quid ad felìcitatem obtìnendam cuique sequendum fugiendum etit ostendit
Anno 1608, en waar is het
gedrukt? GBYPHIUS in Z+ Apparatus de srrìpt. historiam saeculi XVII illustr.. zegt op bl. 390, dat dit
werk met geen ander oogmerk werd uitgegeven, quam ut
Belgae eibi ab Hiepanìs cavere discerent. Het is 147
bladzijden groot.
Wie zgn de schrijvers?
c. P. Il.
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388. - v%k4&?8. Wie was VILLATTES,
BILDERDIJK (Vad. Gesch. XII. bl. 95),
een uitgeweken Amsterdammer noemt, en die

dien

in 1791 of 1792 werd gebannen? Wáár werd
dat vonnis van bannìssement uitgesproken?
Wat is er later van hem, wat van z&j; kpieren geworden ?
. . .
380. -

Vaderl.

Du

Sauzet.

BILDERDIJK

spreekt

Gesch., dl.XI. bl. 171, van een dich-

Op welke gelegenheid is diegeslagen, of
kan het ook een gildepenning zijn?
BRISIUS.

382. - Hackmann. Wie was HACK~NN,
VAN KANPEN,
Bekn. Gesch. der
NederZ, Letterk. en Wetensch., dl. III. bl. 178,
in 1735 uitgaf: Aanteekeningen op Genesis,
Exodus en Leviticus ?

die, volgens

K.J.R.VANHABDERWIJK.

ter DU SAUZET, wiens Y’helamirus aan den
Amsterdamschen schouwburg was, als een
393. - Ewoud en R. van Haeften, Zijn
vriend van z&en vader, Thelamirus, treur- er ook levensbijzonderheden van EWOUDVAN
spel naar het Frausch, werd te Amsterdam in HAEFTEN bekend, die den 22sten Juuu 1779
1743 uitgegeven. Zie Catal. van de Biblioth. Schout-bij-nacht bij de Admiraliteit van de
der &$atsch. van Nederl. Letterk., dl. 1. 2de Maas werd ?
ged. b& 189, alwaar als schrijver tusschen 2
W~~~~SR.VANHAEFTEN, diewegensonhaakjes wordt opgegeven J. FR. DU SAUZET. zen Staat afgezant te Stokholm, te Weenen en
- Is dat J. FR. juist? BILDERDIJK zegt;, dat te Konstantanopel, en in 1791 afgevaardigd
ouder hem nog verscheidene vertalingen van was op den vredehandel te Szistool ?
Fransche treurspelen in HS., door DU SAUZET
Antwoorden hierop zoo spoedig mogelijk
vervaardigd, berustende waren. -Wat is te ontvangen, zal aangenaam zin aan
van die verzameling geworden ? Bestaat er
R.J.R.VANHARDERWIJK.
van DU SAUZET nog meer in druk?
t388. - Van der Spiegel. De Raadpensionaris VAN DER SPIEGEL was een belangrijk
persoon. -Wie helpt mij aan eene opgave
der bronnen om zijn bewind goed te leeren
beoordeelen? Voor- en tegenschriften zijn
daartoe geschikt.
f-74

3 8 4 . -MAZthusius.

M.ALTHUSIUS~~~

bezitter van een fraai gebeeldhouwd ebbenhouten vierkant meubelstuk (kabinet door
hem geheeten), op vier met fantaisie-ornamenten voorziene pooten. De plaat, waarop
dit meubelstuk afgebeeld is, ligt voor me,
zonder eenigen naam van teekenaar of gra; grootte: een blad groot folio: met deze
usa. - Twee noodmunten. Ik bezit twee veur
daaronder geschrevene toelichting: Le cubinet
noodmunten. De eene heeft tot opschrift :
de I@. ALTHUSIUS, fait par les melllèurs maiD. 0. N.
tres dltalie. La structure 1ui couta 8OOOOflo12119.
rins d’Hollande, horsmis les Rarite’es (sic) dans
En de andere : W.
les tiroirs. Gravure en handschrift wUzen op
5.
de eerste helft der XVIIIde eeuw heen.
Zij z&r beide van lood en waren in den ca- Wie was die man, en waar hoort hij thuis?
talogus der verkooping, waarop ik ze kocht, Is het stuk zelf nog in wezen? DeFriesche
geplaatst tusschen 1600 en 1604. Weet ie- predikant en dichter JAN ALTHUIJSEN, geb.
mand der Heeren penningkundigeu ook op 1715, t 1763 (VAN DER AA ~VANHARDERte geven wat die letters beteekenen, of van WIJK , Woordenboek, in voce), kon met hem
welke pla.ats, of uit welken tijd deze nood- Verwant geWe& Z+ Ook noemt JÖCHER
(Gelehrt. Lexicon) eenen JO. ALTHUSIUS, in den
munten zijn ?
BRI8IUS.
-.
aanvang der XVIIde eeuw, Prof. Juris te
en Herborn, en later Syndicus te
380. - Armenloodje van Antwerpen. Wat Steinfurt
is de beteekenis der.letters T. L. 0. F., die Emden, die mede de bedoelde niet zijn zal.
B.
voorkomen op een penningje van Antwerpen?
Op de voorzijde staat:
396. - Utine en Süsel. Waar mag ìu
3IARIAMEDIATRIXNOSTRA.
Saksen de Utinenser en de Suseler landstreek
En op de keerzijde:
gelegen zijn, waarheen in het midden der
Anno Iucaruatìonis Dni 1636.
XIIde eeuw de Hertog van Saksen en de
T.LOF.
Markgraaf van Brandenburg, na het verdrijFRISIUS.
ven der Obodriten, veleHollandsche,Zeeuw391. - Antwerpsche penning. Nog heb ik sche , Friesche en Utrechtsche gezinnen ter
bewoning uituoodigden? Het moet ergens
een’ penning van Antwerpen.
aan den Opper-Elbe geweest zijn, en Stisd
Voorz$de. Het wapen en S. P. Q. A.
zich door Friesche dapperheid gekenmerkt
Xeerzijde. Een passer, waarboven: Impahebben. Zie AREND, Gesch. des Vaderlands,
tiens fraudi8.
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dl. 11. st. 1. bl. 122 en 165, en de daar ver:
B.
melde bronnen.

.n het huwelijk getreden met de Graven VAN

896. - Gebulte kaarten. wat zijn gebulte
kaarten? Op het einde der XVlde eeuw
‘werd inNederland zekere ADRIAANYEEN~~noemd: inventeur der gebulte pascaerten met
ronde streken. ‘t Schijnt toen iets geweest
te zijn, waarvan de benaming voor den lezer
duidelijk was.
9.

Ieworden ?

3w . - Bastaarden van Nassau.De genealogie heeft in ons land, naar het schijnt, nog
al liefhebbers en beoefenaars ; de kolommen
van den Nuvorscher immers zijn niet zelden
gevuld met hoogst interessante bijdragen over
adellijke en ‘niet adellijke familievertakkingen. Ik vlei mij dus dat de vraag, die ik gaarne doen wilde, spoedig en met kennis van zaken door een der geëerde medearbeiders van
dit maandschrift zal beantwoord worden,
te weten:
a. Welke zijn de natuurlijke kinderen van
den met WILLEM 111 glorierijker gedachtenis
uitgestorven tak van den huize Oranje-Nas8UU,&vaIlWILLEMI,MAURITS,FREDERIK
HENDRIK, WILLEM11 GII WILLEMIII, VOOI

zoo ver die vorsten natuurlijke kinderen heb-,
ben achtergelaten?
b. Hoe waren de titels en welke de waardigheden van die kinderen; met welke adellijke of niet adellijke familiën zijn ze door
huwelijk gealliëerd geworden, en wanneer
zijn ze uitgestorven?
c. Restaan er bij ons te lande of in den
vreemde nog Nassaus van de linkerzijde en
waar?
Zoo mijn geheugen mij niet ontrouw is geworden, heb ik voor ruim veertig jaren nog
een’ NASSAU LA LECK gekend, die ridmeest,er
bij de huzaren was, en kort daarop zonder
kinderen gestorven is ; van andere Nassaur
ís mij sedert niets meer ter oore gekomen. In:
tusscheu stuit men bij het doorbladeren van
‘s lands geschiedenis, om van JUSTIIUS VAN
NASSAU
niet tc spreken, meermalen op de namenvandeHeeren VANBEVERWEERD,VAF
ZuYLENSTEIN,

VAN OUWEBKERKE,VANDER

en anderen, die allen linkerhands Nassaus waren en in onze geschiedenis eene,
zij het ook geene aanzienlijke, rol gespeeld
hebben. Verwonderlqk zou het zijn, wanneer die veelvuldige bijtakken van eener
roemrijken stam geheel verdwenen waren, o:
zelfs niet eens door de vrouwelijke lijn ir
thans nog levendefamiliën vertegenwoordigC
MARS.
werden.
LEK

ass.- Dochters van Willem van Nassau
Van de zeven dochters van WILLEM VAN NAS
sAU eBJULIANA VAN STOLBERUZ$l
MARIA
MAGDALENA en CATHARINA respectivelijl

~ENBERQ,VANNIEU'ERNAAR
IOURG. Wat is er van de

~~vANSWARTS'

vier overige dames
MARS.

aas . - stefano Guazzo en Gozaes van !hie*e. Ten jare 1630 verscheen te Alkmaar bij
IACOB DE MEESTER eene vertaling in 4o.van
h C~Vile Conversationede~S~.
STEFANOGUAZ50, door GOMES VAN TRIERE, geboortiguit
Mechelen. Die vertaling heeft ten titel: Van
3en heuschen burgerlycken ommegangh, een wer
#in-rycke , liejlyèke, eade nuttighe t’samen-spreKnghe, in vier boecken verdeylt enz. Zoowel
omtrent den schrijver als den vertaler: zou ik
gaarne eenige mededeelingen ontvangen.
H. 0. R.
4 0 0 . - De Actes authentiques en het Com~nonitorium
van David Blondel. HAAG (La
France Protestante, t. 11. p. 309, sv.) zegt op
gezag van ongenoemden, dat van de Actes
zuthentiques des églises reform&ee de fiance
etc.,reeds in 1651 te Amsterdameene uitgave
in 4’. verscheen. Is dit zoo? Ik ken alleen
eene editie van 1655. Achter die editie komt
voor het zxtrait de l’examen de la bulle du
PapeInnocentX,
~~~AMANDFLAvIEN(BL~NDEL), zonder jaartal of plaats van uitgave.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het dus ook
in 1655 bij JEAN BLAEU te Amsterdamzijn
verschenen, gelijktijdig met en verbonden
aan het eerste. Deze Fransche uitgave was
echter eene vertaling van het oorspronkelijk
Gommonitorium
adv. Inn. X bullam cet. V. D.
AA (Biogr. Woordenb.,
dl. II. bl. 663) stelt
de uitgave van het Latijnsche stuk in 1657
)IEleutheropolis
(Atisterdam).”
Verscheen
dan het oorspronkelijke afzonderlijk, na de
vertaling ?
H. C. R.

401. - ?&ssaeus PotvZiet. Aangenaam
zal het mij zijn, indien ik, door middel van
dit tijdschrift iets te weten kan komen omtrent jjden eerw. pater fr. MASSAEUS POTVLIET, minder-broeder recollect,” van wien
ik alleen weet, dat hij Soete bemerckinghen op
het syn. der Gheref. ghehouden binnen Dordr.
161 en 1619 uitgaf. T’hantw. by GUILLIAJI
LESTEENS ende ENGELBERTGYMNIONS,
1656,
40.
H. C. R.
40% - Apologeticon adversus satyram viri clariss. Danielis Heynsii, cui titulus cras
credo hodie nihil. Is van dit pamflet, dat in
1644 verscheen, zonder dat de uitgever of de
plaats van uitgave worden genoemd, ook de
schrijver bekend?
H. C. R.
403. - De schrijver van Adoni-Beseck.
Tot heden mogt het mij niet gelukken den
schrijver uit te vinden van een werk in 4e.,
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dat in 1629 te Delft bii SAN UUX&Z CLOETING het licht zag; engetiteld is: Adoni-Be-

406. - Doorgravzvan Holland op @ra
smalst. Is het volgende werkje )J Over de verbetering der ontlasting van Rijnlands boezemwater en het project der doorgraving uit het
WQker-meer
naar de Noordzee” de moeite

,856, wordt eene (romantische) levensbenhrijving gegeven van een’ zekeren AUGUST
iUDWIG SCRLÖZER, Professor te Heknatädt
n 1790.
Deze man bezat eene menigte wonderlijke
aaken, waaronder een diamant van de groote van een ganzenei, van hetwelk GOETHE
Geide, dat het een kiezelsteen uit Madagaskar
was.
De geschiedenis van dezen Professor (hu
1had groote reizen gedaan, o. a. naar China,
welks Keizer hem den diamant zou gegeven
hebben, terwijl hij dezen eene uitvinding van
een zeker blanketsel bekend maakte) kan
men verder vrij uitgebreid in het bovengenoemde werk vinden, maar mijne vraag is, of
het een verdichtsel ofeene waarlijk gebeurtle zaak is, die er in behandeld wordt? Het
tragische uiteinde van den Professor zou aan
het eerste, zijn v66r in het boek geplaatst
portret aan het laatste doen gelooven. Wie
kan en wil mij teregt brengen met dezen
Wundermann ?
DE3lACCABEëR.

waard om nageslagen te worden, bij de behandeling van dit ontwerp in onze dagen ?
Het werd te Haarlem in 1772 uitgegeven bij

408 . - Moerbezienboorn op het slot Ostende
le Goes. In de Provhcàe Zeeland door J. DE

J.BOSCR.

KILbl%ERYPEIIL.Z.enJ.AB

aeck of lex talionta dat ia rechtveerdighe atrafe
Codes over den tyrannen. Behalve het voor-

werk beslaat het 232 bladzijden.
H. C. R.
4 0 4 . - Het graf van Honìerua. Le Comte
DRUM, Officier Holhvadaìa
au service de
R,uasie, decouvrit vers le commencement de

DE

fevrier, presente

annBe.1772, le tombeau

du

grand EOMÌbE dW.M I'ik de Ni0 (JOS)I'UUe

des Xporades , etc.
Is dit zoo? en wie kan mij eenige levensbijzonderheden van den bU rng geheel onbekenden Hollandachen
Graaf mededeelen ?
LABORANTER.

LABORANTER.

400. - BarneueZt, treurspel in het Engelsch door LILLO , in 1753 vertoond op het
&wylane-Theatre te Londen. Is dit stukvan
den schrijver hier te lande bekend?
LABORANTER.

4OP. - Z’ogten naar het Noorden in 1624
en 1625. Schipper DE VREYER van Enckhuysen had op de hooge Noorder breedte van 82"

eenige eilanden ontdekt; ten gevolge hiervan
werd in het jaar 1624 door de Xpitabergache
Comp. een spiegelscheepje, groot 40 lasten,
uitgerust, tot het .zoeken om de Noord van
een’ doortog t naar China en Japan; dit scheep
je stond onder het bevel van den schipper
smoN WJLLEMIZ., welke daartoe den 3den
Jnnij uit l’exel uitzeilde en koers naar Spitabergen

zette.

Door de Noordache Comp. werd in de
maand Julij 1625 naar Xpitabergen gezonden,
ten einde nieuwe ontdekkingen te doen,
schipper TEUNIS CORNELISZ., met het spiegelscheepje de Kat, groot 90 lasten, met 24
man equipagie en voor 2’fa jaar van victualie voorzien. Zoude er van de hier genoemde personen of van hunne reizen ook
nog het een of ander te vinden wezen, en
vooral weet men welke eilanden het zijn, die
schipper VREYEB ontdekt heeft?
LABORANTEX.

408. - Auguat Ludwig Xchlözer. In der
roman van LUDWIG BE~E~TEIN, getiteld : Dit
Geheìvaniaae eànea Wundermannea
, Leipzig

~TRECHTDRESSEL-

HUIS vond ik op bl. 251: ~IIn den noordwestelijken hoek van het plein staat een moerbeziënboom, van welken de overlevering zegt,
~~~JA~~BA(VANBE~RE~) dien of geplant
of de vruchten er van heeft gegeten.”
Vraag: zou men mij kunnen opgeven, waar
het eerst van dien boom melding is gemaakt?
DEUCCABEëR.

410. - Verguld koper. Schoon men in
Nederland de kunst goed verstaat om koper
te vergulden,zoo
weet men er toch die hooggele kleur niet aan te geven als in België.
Wie kan mij daarvan de reden opgeven ?
DEMACCABEëR.

411. - Mits. Welke is de ware beteekenis van het woordje mits, in de woorden mits
deze, mitsgaders, mitadat, overmits, enz. ?
t.
TOELICHTINGEN

EN

TEREGTWIJZINQEN

OPVROEGEREANTWOORDEN.

Andriesgulden (1. bl. 20 ; vgl. bl. 42). Andrieagulden vertonende St. Amlries met a@
kruys dede 18 st: Goudenh. p. 560, doch anno
1496 op 28 st. geset. SCHOTAN. Fries. Gesch.
p. 452, ja naderhand tot 58 st. geresen. VAN
METEREN, Hiat., p. 7, siet dit vermeit bij
SMITS Xchatk., in verbis ‘t kruya en munt, 5 1.
EengoldenAndrieaguldenwordende5marck
deselve waardig geschat doch is eene boete,
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voor die haar heerenpracht in’t Overquartier steenen kruis, waarvoor de boeren eenen
niet in tijds laten voersetten. SCHRABBERT,
heiligen eerbied hebben, te meer daar zij niet
Cod. Gelr. Zutp. 2 d. p. 234.
weten wat er op staat. Het is een eenvoudig
Een gouden Andriesgulden deed in 1492 grafteeken. Dit kruis nu hinderde den boer
(wanneer Haerlem moest betaelen voor het in het ploegen, zoodat hij besloot dezen steen
oproer van ‘t Kaas en Broodsvolk) 18 stuip.
des aanstoots weg te ruimen.
Zie Gharacterkunde der Vaderl. GeschiedeDit echter bleek heiligschennis te zijn,
nisse, 2de dl. bij LOOSJES , 1781, p. 201, in nat door de huisellj ke onaangenaamheden, en teralwaar een Andriesgulden bedraagt 24 stuiv. stond werd het kruis en ook de vrede t’huis
in 1586 was hij op 49 st.
hersteld.
9) 1597 gereesen tot 53 ~1
Over volksvooroordeelen, ten opzigtc der
,, 55 0
t, 1603 >,
natuur, is er voor eenige jaren (misschien
n 56 ,>
U1606
>)
1852) een werkje uitgekomen van w. EAMY,
,,1608
)>
n 58 t) en
die Thierwelt und der Aberglaube.
n 1610
H 59 N doch na
D. te D.
1619 worden se in ie muntsettingen niet
meergevonden. Eur. Staat. Secretar.
Januar.
Het kaartspel (II. bl. 87; vgl. 111. bl. 71;
1759, p. 16 in not.
Bijbl. 1853, bl. lxxv, cxcii; 1854, bl. lxxii;
Het bovenstaande is eene letterlijke kopie 1855, bl. cvi). Zie hier nog eenige bijzonderuit een MS. van EECKHOUT, Cameraar der heden, die ik in The Art-Journal
vermeld
stad Deventer.
vond :
Volgens SCHYIEDERS Handwörterb. d. ges.
j>It has been suggested that the idea of
Münzkunde en WIELMEIJERS Münzwtiterb.
playing-cards was taken from chess - in
in voce Andreasgulden, is deze munt het eerst tact, that they are the game of chess transgeslagen onder KAREL den Stoute,\Hertog van ferred to paper, and without a board, and
Bmrgondië. Er waren heele en halve An- they are generally understood to have been
driesguldens,
de eerste van 2 Eng. 5 azen, de derived from the East.”
r)An Italian writer, probably of the latter
laatste van 1 Eng. 21/a aas. (Vgl. KOELERS
part of the fifteenth century named CAVELDucaten Kabinet, No. 1887 en 1888.)
D. te D.
LUZZO , author of a History OJ Viterbo, states
that in the year 1379 was brought into Vïterbo
Blank, Braspenning, Stooter (1. bl. 220; vgl. the game of cards, which comes from the country
bl. 309; Bzjbl. 1853. bl. ii). In 1388 zoude de of the Saracens and is with them called naib.”
muntmeester in Gelderland eenen zilveren
&ards are stil1 in Spanish called naipes,
penning mogen maken, sgeheeten een Blank, which is said to be derived from the Arabic.”
waarvan 33 een Rhijns gulden souden doen,
))It is remarkable that neither CEAUCER ,
51 een oud schild, ende 17 een koopmansnor any of the numerous writers of his and
gulden.” SLICRTENRORST,GIM.
Geschiedenis, the following age ever speak of them.”
YaAfter the date at which three packs of
p. 167, col. 2, in med.
Braspenning uyt de schaarsheid spruyt dit cards were made for the amusement of the
synde volgens KILIANUS lunatie king, the game of cards seems soon to
naamwoordeken,
het werkwoord brassen, syn maeltyd doen, have become common in .France; for less
voor dien prijs ; te weeten, derdehalfgroot. than four years later, on the 22 ndof January,
Vgl. SMITS, Schat-. , in voce geld en munt ; 1397, the provost of Paris considered it neMATTRAEUS,
Anal. 1. 438 in not. (uit MS. cessary to publish an edict forbidding worEE~RHO~T, over munten.)
king people to play at tennis, bowls, dice,
Volgens SCHRASSERT, De censu dom. ac wrds, or ninepins on working days.”
WW. was in 1489 de Braspenninck = 3 stuyDe vrager in dl. 11. b1.87, zal zijn’ tijd niet
vers en 1, en de Fransche Blancke = 2 st.
beklagen en zijne weetgierigheid niet onbeD. te D.
vredigd zien bU de lezing van het stukje
[Men zie over braspenning ook nog Naw.VI. bl. 198.1 (waarvan de bovenstaande uittreksels) uit
het Art Journal van dit jaar, bl. 78 en 79, geNederl. Volksoverleveringen Volksbijgeloof titeld : On domestic Games and amusements in
(1. bl. 354; vgl. 11. bl. 272,291, 326,355 ; the middle ages, terwijl bovendien de curieuse
Bejbl. 1853, bl. ix, xxii, xliv, xlviii, lviii, plaatjes (naar manuscripten uit de XIVde,
lxvii, lxxi, lxxv, xcvi, CXX, cxxv; 1855, bl. XVde en XVIde eeuw) hem de kaartspeelcxxxii). Onlangs werd mij verhaald, dat er sters en spelers van dien tijd aanschouwelUk
voor eeuige jaren in een boerenhuis, op twee kunnen voorstellen.
DE UccAn~ë~.
uren afstand van Deventer, alles in rep en
roer wasgeraakt. Koeijen en paarden braken
Staatkunde van het kerkezakje (III. bl. 164,
los in den stal en alles was in de war.
Vr. XCV; vgl. IV. bl. 146; BijbZ. 1855, bl.
Qp den akker voor dit huis staat een groot xsiv; VI. bl. 271; VII. bl. 74,106,171; 1X.

305

bl. 136, 206 en 240). j)Deze regelen zijn in
den Haag, ten tijde als de Prins in Engeland
was, gestoken in het Diakonen zakje.
Wat zoekt de Prins in Engeland?
De kleine pokken of de grooten?
Wort hij van een van bey eschoten,
Zoo heeft hij zig genoeg ge%rant ;
Maar dat ik kiezen mogt of looten,
Ik koos de tweede op tijn kooten,
En droeg gewillig znlk een schant ;
Want kleine pokken in Brittanje
Zijn slimmer als de grote in Spanje.
Den Prins het gebiet,
De Staten tot niet,
Den Adel het geit ;
De soldaten in ‘t velt,
Den koopman tot knegt,
‘t Gewelt voor het regt,
Den Borger tot slaaf
Zijn Hoogheid tot Graaf,
De Keizer in ‘t kot,
En Spanje tot spot,
Eer eindigt het verdriet
Van dezen oorlog niet.”
Nedwd. Keurdichten,
1. bl. 87.

Afstammelìngen, familie en, wapen van Adriaaja van Bergen (IV. bl. 295, Vr. CLII; vgl.

V. bl. 115 en 1X. bl. 240. Zie ook 111. bl.
162 ,Vr. LXXXVII; vgl. IV. bl. 141, Bijbl.
1855,bl. v, cxxii).Mr. FRANÇOIS VAX BERGEN was ordinair Raad in den Hove van
Utrecht, en tr. 13 Oct. 1664 met MARIA ELIZABETH VAN DAM. Hunne kinderen worden
genoemd in de genealogie der familie VAN
DAX, in het Ned. GesZacht-, Stam- en Wapenboek van A. FRRwERDA. Hij FRANÇOIS VAN
BERGEN stierf 12 Sept. 1708, werd in de St.
Maria-kerk te Utrecht begraven, en zijn wapen boven zijn graf geplaatst. - Jhr. Mr.
D.M.~.D'HANGEST
Baron D'PV~Y VAN MIJDBECET te ‘9: Gravenhage, die eene verzameling van wapens, die vroeger in de kerken te
Utrecht voorhanden waren, bezit, zal welligt
ook het wapen van dien FR. VAN BERGEY kunnen opgeven. Te Gouda leeft eene familie VAX
BERGEN.

VA.
- Miys van Holy

NEcolaas
(VI. bl. 204, Vr.
330; vgl. VIL bl. 18,81, 150, 239, 366 en
Staatkunde van het kerkezakje. In den 1X. bl. 172). Zoowel in dezen als in de vorige
Navorscher van dit jaar wordt op bl.206 ver- Jaargangen van den NavorseRer, is er nog al
meld, dat in 1795 in het kerkezakje te Tiel dikwijls sprakegeweest van dezen zonderlinhet volgende rijmpje gevonden werd :
gen persoon; in veel belangrijke bijdragen
~KARELLODEWIJK, gij brave,vrome xiel,
zgn ‘s mans bemoegingen,
ziJne aanhoudende
Zgt Paus der Kerkeraad en Poppen Prins in Tiel.
vervolging en zijn inderdaad hard vonnis be,Welligt zal het den inzender dezer bijdrage handeld geworden, doch de eigenlgke conaangenaam zijn, een afschrift te lezen van clusie ontbreekt. Was MUYS misdadig en dus
het volgende gedicht, waarvan de laatste re- strafbaar, kreeg hij wat hem toekwam of
gel met die van het bovengemelde tijmpje kreeg hij te veel, te veel ook voor een tijdvak,
waarin de j.ustitie niet op een bagatelzag?
overeenkomt.
en was zyn proces niet veeleer een yjproWelkomst aan Ds. JOH. BERM. KROM, beroeces jugé, mais nonplaid8,” zo0 als CAI~EAC~+
pen Predikant te Thìel, en aldaar bevesRES van
ROBESPIERRE'S buitendewetstelling
tigt den 13den Nov. 1763.
zeide? Dat alles wenschte ik in een nader ar0 KE~Y , 0 re e nnox ! 0 ! trouwe zielverzorger,
tikel tot klaarheid gebragt te zien, niet alleen
Ik hiet u wel1 etom in naem van Qder Borger.
omdat het geharrewar van WJYS op zichzelf
Weest driemael wellekom, o eerste Voetiaen,
nog al piquant is en er in zijne vervolging
Die in een halve eeow in onze stad komt staen.
Weg Cocciaans getal, weg voorbeelds beuzelingen;
iets geheimzinnigs gelegen is, dat aan YeneNu zal men door den neus den godsdienst leerep zingen:
tibs gouden dagen doet denken, maar voorNu wagten wij van u , o KROMT wat ongemeens : namelijk om de tegenstelling te doen uitkoEenvoudig Voetiaens , op zijn goed harleveens.
men van de toenmalige en tegenwoordige
‘k Zie onze susjens reeds met listigheid der slangen
regtsbedeeling. Toen, levenslange opsluiting
Als een geknikte kaers, haer hoofdjens laten hangen,
Ik zie den Sabbath rust op ‘t Joods weer ingerigt 1
voor wat impertinentie, krachtige voorvaEn al wat VOETIUS de kerk heeft toegedigt.
deren! terwijl uwe naneven hunne grootste
Pakt nu uw biezen vrij, gij broeders Coccejanen:
brouillons naauwelijks voor veertien dagen
Gij word eerlang verpikt door VOETIUS zijn hanen.
achter het slot kunnen krijgen!
‘t Is zeker dat Heer OBOY, hetzij in zuur of zoet,
Liever nog zou& ik zien, dat een onzer
Den (*) eed der swarte Beurs met kragt volbrengen moet.
0 [+)ca~aL LODEWIJK ,opredicatiemaker,
letterkundige schrijvers roeping gevoelde,
0 vriendelijke raad, o stille notenkraker I
om al wat er van Murs VAN EOLP in en buiGij toont dat gij bezit het bloed der onde geus,
ten den Naetorscher bekend is gemaakt, tot
Een Pharizeeuwsche tael, een Voetiaensche neus :
een geheel te brengen. Immers die bouwstofWij danken u voor al die uitgevonden draijen,
fen met wat vlugheid en vrijheid aangewend
Daar gij zoo fijntjes wist uw naatje me& te naijen :
Dat gU ons herder GROM verzorgt ; @j vrome ziel
en met wat smaak ingekleed, moeten een
Zijt Pans in Kerkeraad, en Poppen Prins in Thiel.
boeijend verhaal opleveren, even ver verwij(,)Eb
e n eurs opgeregt door SWART, waarop KRIM derd van een proces-verbaal als van uit de
lucht gegrepen romaneske situatiën,die over,
,gestudeerd heeft.
(t) PAQBTET, Burgemeester te 27&l.
bodig mogen sch$nen,
wanneer er feiten
TY,
7x7
+Jl. AA.
39
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voorhanden zijn ? zoo als het grijpen van een
advocaat van eerste familie op het midden
van den Dam, en op klaarlichten dag door
twee onderschouten en ik weet niet hoeveel
dienders, even alsof het VJACOT" of den achtkanten boer galdl- Zulk een verhaal zou
onz, durfik geloaven, de zeden, de ziensw+
ze, den regtatoestand
onzer voorouders uit
onzen zoogenaamden
besten tijd, wel wat
meer naar waarheid aanschouwe$k maken,
dan de zoetsappige sL&mlagers en Helleman&” het tot heden gedaan hebben; wij
zouden de oligarchie van die dagen met meer
juistheid leeren toetsen, het Vroedschappenen Schependom, in het achtste wereldwonder
gezeteld, wat van naderbij kunnen bekiken,
en uit dat gezette onderzoek den troostrdken
wortel kunnen trekken, dat zoo wij wat aan
deftigheid in mooije zalen en hoofdtooisels
verloren hebben,ons
gewin toch in de meeste
opzigten overwegend is, dermate dat wij ons
te verheugen hebben voor ‘t oogenblik de
naneven en niet het voorgeslacht te zijn.
In afwachting dat een onzer bekwame
schrijvers (ik zoude mij reeds met Mr. JACOB
VAN LENNEP te vrede stellen !) , aan mijn verlangen voldoe, vraag ik of de familie MUYS
VAN HOLY
aan de beroemde Dordsche
DE
WITTEN door sanhuwelijking vermaagschapt
was, en dan hoe en in welk tijdvak ? Bij den
laatsten verkoop van het huis j)Boly”,eenmaal
het patrimonium der MUYSEN, was aldaar
een vr$ goed geschilderd portret aanwezig
van zekere XARIA DE WIT, huisvrouw van
den laatsten MUPS, die het goed Holy in bezit
had en kinderloos moet gestorven zin. Bedoeld portret schijnt aan het kasteel annex te
zijn geweest, althans het is aan de erfgenamen van de laatste eigenares van Holy toebedeeld geworden. -Wie weet er iets meer
of iets beters van ?
MARS.
oude maten en gewigten (VI. bl. 336, Vr.
538 ; vgl. VIL bl. 344,VIII. bl. 10,330,1X.
bl. 8, 108 en 137). 3 Sommeren, 6 Vaeten
4 Schepel, 12 Sester, 24 Spint ofte Koppen
maeken een Molder.
Ergo maken 2 Vaten een Sommer, 3 Sester
= 1 Schepel, 1 Vat = 2 Sester, enz.
SCHRASSERT,CO~.G~~~. Zutp.2 d.p.234,
D. te D.

ede van MOSHEIY, uitgegeven te HuWe in
,749, in 4O.
Van JAHOBUS KONING, Haarlems aanqra:en op de uitvinding der Drukkunst, bestaat
ene verkorte vertaling in ‘t Fransch.
Kort begrip der Godyd.
is vertaald in ‘t Fransch, in het

JOH. D'OUTREINS

Vuarheden

Engelsch en in ‘t Maleisch.
Van P. YuSSCHENBROEKS Institutionesphyricae, bestaat eene vertaling in ‘t Fransch
loor MASSUET, s. t. Essays de Phyeique,l739,
1 vol. in 4O.
Van w. J. 's GRAVESANDE'S PhysicaElenenta bestaat eene vertaling in ‘t Fransch.
Van HUGO GBOTIUS , De Jure Belli et Pais, bestaat eene vertaling in ‘t Hoogduitsch,
.n ‘t Engelsch (twee onderscheidene), in ‘t
Fransch (insgelUks twee), eu in ‘t Zweedsch.
GROTIUS' Bewijs voor de waarlaeid
der Chr.
!?odsd. werd tweemaal in ‘t Hoogduitsch en
n ‘t Fransch vertaald, en voorts in ‘t Enrelsch , Deensch, Grieksch , Perzisch, Axagisch, Maleisch en Chineesch.
Van J. HAAFNER, Reizen, bestaan vertalingen in ‘t Hoogduitsch.
Van MART. STUARTS [onvoltooid gebleven)
werk: fi Mensch, enz. bestaat eene Hoogluitsche vertaling.
Les Oeuvres matiaétnatiques de SIXOX STEGERARD, Leiden 1634,in fol.

VIN,~~~ALBERT

Dezelfde werken zijn gedeeltelijk ook in ‘t
Latijn overgezet door SNELLIUS.
Van een ander werkje van STEVIN, over ‘t
aanleggen van havens, bezorgde DE GROOT
eene vertaling in ‘t Latijn en vindt men ook
eene Engelsche overzetting.
P. w. VAN HEUSDE, Die Sokratische SchuEe oder Philosophie des 19ten Jahrh. (Aus dem
Holl.). Erlangen, 1837 of 1838.
JOH. LEUSDENS Hebr. en Chald. SpraakZeer is vertaald in ‘t Fransch, in ‘t Hoog-

duitsch en ‘t Engelsch.
Van VAN LISSCHOTENS &dische reis (1596)
bestaat eene vertaling in ‘t Hoogduitsch
(1598) en eenein ‘t Latijn (1599).
Van H. VAN LOCHEMS Harmonie van ‘t
Heelal,leverde A. CLAVAREAU eene vertaling
s. t. Les Harmonie5 de b Nature,Brux. 1826.
J. DE KRUIJFF, 1’Espérance de se revoir,
traduit duHol1. ~WA.CLAVABEAU.
CORN. STAR NUMBNS Untersuchung uber
NIKOLS MACCHIAVELLI'S Buch vom Fürsten.
Nach (1. Latein. Deutsch bearbeit uon FERD.

Hollandsche boeken vertaald (VL bl. 360 I GANTER. (Karlsruhe, 184O.j
Vr. 549; vgl. VIL bl. 92,298, VIII. bl. 13.
H. BOERHAAVE, Lehrsätze über Erkennt204,270,330,1X. bl. 8,110,174,208 en 241). nise u. Heilung der Krankheiten. (Neue Au&)
Van J. 6. MARTINET , Katechismus der Na- Gotha, 1831 of 1832.
tuur,bestaateenevertalingin’tHoogduitsch.
Van GERHARD DE VEERS Beschrijving der
in ‘t Engelsch en in ‘t Spaansch.
&ze van w. BARENDS mar de Noordpool in
Van C. VITRINGA , Commentar. in 1ibr. pro1594, verscheen in 1598 te Neurenberg eene
phet. Jesaiae bestaat eene verkorte vertaling Hoogduitsche
vertaling.
in ‘t Hoogduitsch, in 2 deeleo,met eene voor
Van J. DEKNATELS Aanleiding tot het
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Christ. yeloove, bestaat eene vertaling in ‘I

Hoogduitsch , onder den titel : Anleitung zum /
Christlichen Cbauben, Amst. 1756. Een ande
geschrift van denzelfden is mede in ‘t Hoogduitsch vertaald, o. d. t. Rurzer Ausaug von
MENNO SIYONB' Schriften. Budingen,
1758.
(Vgl. Nav. IX. bl. 221).
Sommige leerredenen van Dr. J. J. VAN
OOSTERZEE,

J. J.

L. TEN KATE e.a.worden

sinds 1855 te Elberfeld in’tHoogduitschvertaald uitgegeven, 8. t. Zeugnisee des EvangeEiums aus der Holltindischen Kirche.
Christus und die Heidenwelt, Festrede zu
zeyst, u. S.W. von Dr. J.J. VAN OOSTERZEE,

Neuwied, 1852.

L-v.

Hollandsche boeken vertaald. De B$bel voor
de Israëlitische Jeugd door S. I. YULDER

wordt,, sedert eenigen tijd, in het Engelsch
vertaald, en in het tijdschrift l’he Occident te
New-York uitgegeven.
Jacob van Maerlant,

een Zuid-Brabander

(VIL bl. 264, Vr. 333; vgl. bl. 379 en 1X.
bl. 41). Dat de Heer J. J. WOLFS het gevoelen
van Dr. JONCKBZOET
achijntaautekleven,
van MAERLANT voor een Zuid-BevebndBr
te
houden, blijkt uit den Navorscher t. a. pl,,
waarin de vraag werd geopperd OEMAERLANT
een Zuid-Brabander was ? Buiten dien auteur, weten wij dan ook niet, dat het gevoelen van Zuid- Bevelander b$ iemand opgang
gemaakt heeft: ook bij de Vlamingen niet,
dienogaltijdbij JACOBVANMAERLANT,~~~~
Vlamiuc ,” en wel van geboorte uit het stadje Damme zweeren. Dezer dagen gesohieden
er zelfs oproepingen en inschrijvingen tot
oprigting van een standbeeld voor den grooten man te Damme, als z$ne geboortestad,
wù 0’1 reçut le jour,” zoo als de Belgische Minister ~oam~ in een0 voordragt aan den EOning zegt, waarbij twee *javragen, &ne in
proza en Béne in poëzy, elk van 1200 fr. en
alzoo van 2400 fr. te zamen, worden uitgeschreven ter verheerlijking in de Vlaamsche
taal van den beroemden man, wiens roem
reedsbijnazes eeuwentelten nog even onverwelkt, is, als die van den beroemden uitvinder der boekdrukkunat. iZie den Moniteur
Belge of Flndépendanoe
vak 20 Mei 1859.)
Doch tegeliJker tijde dat dit in Bel@ geschiedt , treedt aan deze zijde van den Moerdijk een ander gevoelen in het volle daglicht,
dat reeds in 1849 en 1850 OD het eerste Taalen Letterk. Congres in Gent, en aan w@en
het Kon. Ned. Instituut te Amsterdam ingezonden, toen onderdrukt en tegengehouden,
thans, juist ter regter tijd, nieuw licht verspreidt over de afkomst, vermoedelijke levenebetrekkingen en het streven van den beroemden EIAERLANT. Wij bedoelen het onlangs in het licht verschenen betoog van den
Heer BUDDIXGH , getiteld: Maerlant , een

Zuid-Hollander, en wel uit het BrieUche
Naerlant. Men zie ‘s mans Geschied- en Zetterk. Archief, bl. 270-319, benevens vooral

de gewisselde stukken over dat onderwerp
van en aan het Kon. Instituut: Mengelwerk y
bl. 33-118, als zoovele, nieuwe bijdragen
tot MAERLANT, een Zuid-Hollander, waarin
zoowel de Zuid-Bevelander als de V’Zaminc
bestreden worden ,’ en de eer van het Brielsche Maerlant tegen overDamme, dat de asch
van den ~~~~~~~MAERLANT bewaart,gehandhaafd wordt.
Vermoedelijk zal de Heer BUDDINGH, bij
zoovele opgewektheid in België, levendige
tegenspraak ontmoeten, waartoe hij trouwens in zgn ItVoorberigt” schijnt op te wekken; doch wij begfijpen niet, wat men nu
nog, na de aandachtige overweging der geleverde stukken, tegen zijn gevoelen, van
MAERLANT , een Zuid-Hollander zal kunnen
inbrengen ; aangezien ook de Vlaminc, door
wien Dr. JONCKBLOET zich schijnt te hebben
laten misleiden, en waarvoor men ten onregte den volbloed Dietscher JACOB VAN
MARRLANT hield, in die beschouwingen met
den vinger is aangewezen.
Intusschen zien wij in Be.lgàë, waar het
thans eene nationale eer geldt, nog levendige
discussiën over die zaak te gemoet. Een algemeen gevoelen te bestrijden, gelijk BUDDINGH hier ondernomen heeft, is voorwaar
geene gemakkelijke zaak, doch de waarheid
zal wel bovendrgven.
DAMNUDII.
Huwelijken buiten de steden (VII. bl. 319,
Vr. 372 ; vgl.VIII. bl. 26 en 1X. bl. 9). Terwijl eene meer volledige beantwoording van
de door K. v. S. gedane vraag, die ik voor de
kennis van het zedelijke leven onzer voorzaten van groot belang achtaan anderen blijve
aanbevolen, neem ik toch de vrijheid mede
te deelen wat mij daaromtrent vroeger of later is gebleken.
Het is van genoegzame bekendheid, dat,
sedert de Gereformeerde kerk tot Staatskerk
werd verklaard, de huwelijken hier te lande
uitsluitend of in de Gereformeerde kerk of
,op het raadhuis moesten worden gesloten,
,om kracht van wettigheid te verkrijgen.
Op die wettigheid werd, meer nog dan
,door de overheid, door de staatskerk scherp
toegezien. Zjj liet zich daarom niet alleen
1met de huwelijken harer eigen leden, maar
zelfs met die van Roomschen, Doopsgezinden,
Lutherschen en Remonstranten in. Haar
doel was alle verboden of onwenacheliike
; huwelijken te keeren,
‘t zij er vrees bestond
voor dubbel huwelgk, of voorverbodengraad
van verwantschap, of voor het in de hand
werken van de zoogenaamde sectarissen.
Zoo werd b. v. het huwelijk eens weduwe1naars met de ongehuwde zuster zijner owr39 *

L

1

308
ledene vrouw voor bloedschande geacht; dat
met eene ongedoopte verboden; bU een gemengd huwelijk geëiacht , dat de kinderen,
die er uit geboren mogten worden, in de Gereformeerde kerkleer Wierden opgevoed; en
als men meende dat reeds vooraf in het huwelijksregt
was ingegrepen, de echtverbindtenis niet dan met het zwaaien van eene
strenge tuchtroede ingewijd.
Om nu over alles toezigt te kunnen houden, werd dan ook bepaald, dat geen huwelijk mogt worden geproclameerd, dan
waar de verloofden woonden, en niet mogt
worden gesloten, dan na 3 behoorlijke proclamatiën. En geen Gereformeerd predikant
mogt anders dan in zijne eigen gemeente
eenig dienstwerk verrigten. Bij de dissenters
was men op dat laatste punt toegefelijker,
mits er behoorlijk toestemming wierde gevraagd.
Zonder te wilIen beweren dat niet nog
andere oorzaken voorkomen, leid ik en hieruit en uit andere dingen af, dat verloofden
gaarne buiten trouwden, gelijk het heette, in
de volgende gevallen :
l”. wanneer er iets aan de geldigheid der
noodige bewisstukken
ontbrak, dat minder op eene andere, dan wel op de woonplaats der verloofden kon worden nagegaan ;
20. wanneer er zekerheid of vermoeden bestond van eenigen verboden graad van
verwantschap;
3O. wanneer een der verloofden nog ongedoopt was;
40. wanneer zij, gelijk nog al eens plaats
vond, reeds eenigen tijd hadden zamengewoond, en de openlijke bestraffing over
ontucht wilden ontgaan ;
50. wanneer zij tot eene andere kerk behoorden, en prijs stellende op kerkelijken
trouw, niet bevredigd waren met een huwelijk voor de overheid, en toch ongezind om in de Gereformeerde kerk te
trouwen ;
60. wanneer zij, begrijpende met minderkosten en, ophef te kunnen trouwen dan waar
ze woonden, hun huwelijk stil en zonder
geldverslindend
bruiloftsfeest
weuschten
voltrokken te zien ;
70. wanneer het omgekeerde plaats vond,
maar men de bruiloft buiten wenschte te
vieren ;
8O. wanneer zij eenige betrekking hadden op
een’ uredikant uit de nabuurschap, of
zelfs ,-zonder dat, op eene andere piaats.
Enkelevoorbeelden mogen tot opheldering
en bevestiging van mijne meening dienen.
In’t begin van 1655 verlangde HANS JURBIAENS, van Wolfenbuttel, te Zutphen woonachtig, in den echt te treden met ANNEKEY
KELTEBMANS; maar vermits hij noch had,

noch halen wilde bewijs van Wolfenbuttel,
ílat hij vrij gezel was, werd hem het huwelijk
geweigerd. Eenigen tijd later trok het de
aandacht, dat ze toch als echtgenooten leefden. Deswegen aangesproken, gaven ze te
kennen, dat ze bij de Luthersche gemeente te
Emmerik waren gehuwd. De kerkeraad der
Gereformeerde gemeente te Zutphen liet nu
door dien te Emmerik onderzoek doen. En nu
kwam niet alleen berigt in, dat ze werkelijk
3, 7 en 14 Februarij bij de Lutherschen aldaar geproclameerd, en 4 April in den echten staat waren vereenigd ; maar dat berigt
werd nog bovendien bevestigd door een daar
bij gevoegd eigenhandig memoriaal van den
Lutherschen predikant, die de plegtigheid
had verrigt. Toch was de Gereformeerde
kerkeraad te Zutphen niet bevredigd. Hij rekende de zaak van kwade gevolgen. Daarom
zond hij twee zijner leden aan den Magistraat, om te verzoeken, dat HANS JURRIAENS
l”. mogt worden geconstringeerd om attestatie van Wolfenbuttel te brengen, ,jopdat de
E. kerkenraet versekert zij dat hij niet in
overspel en leve <’ en 2O. verpligt wierde om
de boete te betalen, verschuldigd door zulkeu
die elders buiten de stad zich in den echt lieten bevestigen.
In Maart 1639 wilde de schrijnwerker
FRAXS JANSZ, te Rotterdam, met de dochter
der zuster zijner overleden vrouw trouwen.
Voor den Geref. kerkeraad ontboden, om tot
afstand van zijn voornemen vermaand te
worden, betoonde hij daartoe weinig lust, en
verscheen alzoo niet. Den kerkeraad te I)ordrecht, die te hulp werd geroepen om op de
bruid te werken, ging het niet beter. En
reeds den lôden vertelde men te Rotterdam,
dat het paar te ‘s Hertogenbosch getrouwd
was. Tegen dat huwelijk verhieven zich twee
bedenkingen; de eerste, dat het buiten was
geproclameerd ; de tweede, dat er bloedschande zou zijn gepleegd. Er werd dan ook in den
Rotterdamschen kerkeraad besloten, dat de
trappen der censure ten uitvoer zouden worden gelegdToch was de waarheid nog slechts
voor een gedeelte bekend geworden. Want
in April bleek het, dat de drie proclamatiën
wel te ‘s Hertogenbosch geschied, maar alleen
waren toegestaan onder voorwaarde dat ze
ook te Rotterdam en te Dordrecht moesten geschieden. Vermits daarvan natuurlijk niets
goeds was te wachten, hadden de ondertrouwden ‘t alleen bij de proclamatiën te
‘s Hertogenbosch gelaten, en waren, met het
bewijs daarvan, naar Crevecoeur gegaan, om
daar hun huwelijk te voltrekken, gelijk ook
geschied was. Met de conferentiën over dit
geval, waarin nu nog de derde grieve van
gepleegd bedrog kwam, tusschen de kerkeraden van Rotterdana en Dordrecht, en met
de kerkelijke en wereldlijke procedure, te-
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gen de echtgenooten
gevoerd, hebben wij
hier niet verder te maken. Genoeg, dat ze
hun huwelgksleven
niet opgaven, en 24 April
tectis nominibue; tusschen gebed en nazang,
van den predikstoel aan de gemeente als onbekeerden werden bekend gemaakt. - Vermits er 29 Mei alweder in den kerkeraad
werd geklaagd, dat er onder de burgers waren, die in andere provinciën trouwden, zonder dat ze hier hunne proclamatiën hadden
laten gaan, blijkt het, dat die naamlooze
tentoonstelling nog volstrekt geen schrik
had verwekt.Er werd inzonderheid geklaagd
over de onordelijkheden
bij het trouwen in
de provincie Utrecht.
3 Aug. 1639 werd te Rotterdam van zekere
PLEIJX ARLEXS , die bevonden werd ongedoopt
getrouwd te zijn, verlangd en verkregen, dat
zemet handslag zou belooven, zich bij de
eerste gelegenheid te zullen laten doopen.
Doch genoeg alreeds. De andere door mij
gestelde gevallen laten zich gemakkelijk
zonder voorbeelden verklaren. Tot opheldering van eene uitdrukking in het 8ste geval
wil ik nog slechts mededeelen, dat de eerste
doormij zelvenverrigte huwelijksinzegening
een paar echtelingen gold, dat elders geboren en woonachtig, en mij persoonlijk onbekend was. Het wenschte de plegtigheid verrigt te hebben ter plaatse waar de bruidegom
de gelukkigste jaren zijner jeugd had doorgebragt; en kwam daartoe, terstond na de
voltrekking van het burgerlijk huwelijk in
de stad hunner woning, met de bewgzen
daarvan tot mij over op 3 uren afstands.
Er hebben bepaalde Resoktiën op het buites-trouwen bestaan, die mij echter onbekend
zijn. Ik weet alleen, dat die van Zutphen in
Jauuad 1678 werden vernieuwd. Naar zulke stukken moge dus verder worden gezocht
S. J.
Qopij(VII1. bl. 66,Vr. 52; vgl. 1X. bl.253),
K!opij” is eenvoudig het handschrift, dat der
monnik te copiëren gegeven werd. De uitdrukking is van voor de uitvinding der boek,
drukkunst .-Ofis copij: copiaproccdendi, age,
noeg om voort te gaan”?
J.H.VANLENNEP.
MiZkaton (VIII. bl. 67,Vr. 57 ; vgl. bl. 176
210; 1X. bl. 42 en 114). Ten derden mak
zond ons de Heer V. D. S. een vrij breedvoerig artikel over dit onderwerp. Wij maker
evenwel bezwaar in de plaatsing daarvan
omdat, naar ons oordeel, de vraag ten volk
beantwoord is. Twee nieuwe bewijzen VOOI
de stelling, dat de eerste lettergreep in elme.
locotton het arabische lidwoord zou zijn, geef
de Heer V. D. S., die wij onze lezers zuller
mededeelen en tegelijk wederleggen. Vooreerst beroept hij zich op het Negerengelsch
waarin b. v. wan skapoe (een schaap) een ne-

.erlandsch zelfst. naamwoord is met een en:elsch artikel er voor. Doch wij hebben hier
sta anders dan in ekelocotlon. Dit laatste
voord bestaat uit het spa.ansche artikel el,
n het spaansche zelfst. naamw. melocotton.
van skapoe echter is niet een woord, maar
wee, en beide het artikel wan en het subst.
kapoe zijn Negerengelsch. Al is dit laatste
tit het Nederlandsch overgenomen, het is
laarom even goed een Negerengelsch woord,
11s tafel, ?camer, en een groot aantal andere
lederlandsche
woorden zijn, ofschoon wij ze
ban het latijn ontleend hebben. Ten anderen
vijst V. D. S: ons op het engelsche opricot,
lat volgens LOUDOY , Enyclopedia of gardeaing, zou zijn gevormd uit het Engelsche lidaoord a, verbonden aan het latijnsche bijv.
laamw. praecox. Wij noemen dit een0 afleiling zoo ongerijmd, als er eene bedacht kan
worden, zoolang men ons niet bewijst, l”. dat
iraecox in vroegeren tijd in Engeland in gesruik is geweest in de beteekenis van abrikoos en 2O. dat het fransche abricot, het neder,andsche abrikoos en het hoogduitsche a&rikose
tlle van het engelsche apricotafstammen.
Ook
V. D. S. acht deze afleiding de ware niet. In
sen stuk over dat onderwerp ons toegezonlen , deelt hU ons zijn gevoelen daaromtrent
mede. Hij houdt aprikoos voor eene zamenstelling uit ons appel, hoogd. apfel, eng.
apple en het 1atIjnsche praecox. Het laatste
gedeelt van het woord appel zou dan bij het
schrijven, en vervolgens ook bij het spreken
weggevallen zijn. Die afleiding heeft echter
niets voor, alles tegen zich. l*. Berust zij enkel op gissing; er is niet het minste bewijs
voor. 2O. Is zulk een invloed van het schrift
op de gesprokene taal niet wel mogelijk ten
opzigte van namen van vruchten, waarover
in vroegere dagen zeer weinig geschreven
werd. 3O. ZOU het vreemd zijn dat het fransche abricot uit het engelsch of hoogduitsch
ware overgenomen. De Franschen hebben
die vrucht waarsch$nlijk eerder gekend dan
de Duitschers of Engelschen. Want zij is uit
het zuiden gekomen, de Romeinen kenden
haar en de Franschen hadden eerder dan de
Duitschersomgangmet deRomeinen.
4O.Ook
de klemtoondie op de laatstelettergreepvalt,
doet vermoeden, dat wij en onzehoogduitsche
broeders hetwoord uit hetli‘ransch
overgenomen hebben. Ging de gissing van V.D. S.
door, dan moest bij ons de klemtoon op de
eerste of’ tweede lettergreep vallen. 5O. Zamenstellingen uit woorden, die tot verschillende talen behooren, zijn onmogelijk. Zij
kunnen dan alleen ontstaan, wanneer geene
van beide de moedertaal is van den schrijver,
die deze monsters ter wereld brengt.
Bij AIJG. COM’~E b. v. die het dwaze woord
sociologie smeedde, zal men geene zamenstelling van een fransch met een latijnsch of
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grieksch woord aantreffen. En zulk eene
zamenstelling zouden wij hier hebben, want
appel is een nederlandsch, hoogduitsch of
engelsch, en praecox een latijnsch woord.
Dat dit laatste woord uit het Latijn in het
Nederlandsch of Hoogduitsch is overgegaan,
hiervan is geen bewijs. Het Engelsch heeft
wel het adj. praecoce. In die taal zou dus de
zamenstelling misschien mogelijk zijn, ware
daartegen niet de vroeger genoemde bezwaren, en ook nog dit: 6O. In de duitsche taal
is het tweede deel der zamenstelling het
hoofdwoord, dat door het eerste deel nader
bepaald wordt. Wij zeggen wijnpeer, suikerpeer, rietpeer, paradijsappel, kaneelappel, granaatappel, oranjeappel, sinaasappel. Voor het
laatste hoort men ook wel appelsina, doch dit
is verkorte uitspraak van appel van Messina,
geIij k men vroeger zeide, even als appel van
Oranje. Was dus de zamenstelling om andere
redenen niet onmogelijk, dan zou hetpraecoxappel niet appelpraecox
moeten zijn.

Den ijverigen ..R. E. zU dank voor zijne op
deze vraag gegevene mededeelingen.
Maar
hoe kwam RADEW Y aan dat Bdosmesteyn, daar
noch haar vader GEBIT VAN RAAPHORST,
noch haar echtgenoot ALPHEET(ALPERAAN)
VAN DER HURST
, Heer van Bloemesteyn was 1
En aan wien kwam dat Bloemssteyn na haar
overlijden? Dat het eenebezitting was. blijkt
uit den door ..R. E. medegedeelden brief van
1391, in welken zij zich Vrouwe van Bloemesteyn noemt. Het opgegeven wapen onder
dien brief is ook niet dat van het oude geslacht van Bloemesteyn, hetwelk nu eens het
wapen van Culenburg (goud met drie zuilen van
keel, geplaatst 2 en 1) voerde, met een lambel,
als blijk van jongeren zoon, dan weder goud
met een fasce van keel, waarop drie zwarte
zuilen. Zie Wapenkaart der steden en oudadellijke geslachten van Holland en Westfriesland.
Ch*

Handschoen (VID. bl. 226, Vr. 269; vgl.
bl. 336 ; 1X. bl. 44, 119, 179,en 246). Door
L. J. wordt beweerd dat het 3~2 (Ruth IV:
Olivier Goldsmàth (VIII. bl. 68, Vr. 95; 7 èn 8) schoen moet beteekenen, en wel op
vgl. 1X. bl. 253). Zijne geboorte wordt ge- grond van de Fransche bijbelvertaling en de
steld op den 29sten November 1728, in het overzetting van den Staten-Rijbel, met aanlevensberigt voor zijne blijspelen in The Bri- halingvande kantteekening:
ntot een teeken,
tish Theutre (Leipz. 1828), p. 467. Het schijnt dat hij in zijns broeders erfenis niet mogt
dat hij zich uit de voeten trachtte te maken. treden.”
Op de vraag nu van L. J., of de Hebreeuw,jHe embarked for Rotterdam, proceeded to
Leyden , where he resided about a year, stusche (31, dan wel de Chaldeeuwsche
overzetdying chimistry and anatomy, and, after- ting de meest aannemelijke is, waag ik het
wards, visited a great part of Flanders and tevens tesen het door Dr. F. aangevoerde te
Brabant.” Het is dus niet vreemd dat hij te antwoorden, dat mijns inziens (gel$k door
Dr. MULDER wordt beweerd) in het boek
Leiden zijn geslachtnaam verzweeg.
Ruth wel degelijk sprake kan’zijn
van handL. 3.
schoen.
De merken (VIIf.b1.129,Vr.l41 ;vgl.b1.236;
Ik beroep m$ daartoe juist op het gebruik
1X. bl, 118). In de groote kerk te Edam vindt van het schoen-uittrekken bij de weigering
men een glasraam, waarop een aantal wapen- van het Leviraats-huwelijk. Rij deze plegschilden van burgers, alle met merken er in. tigheid immers moest de vrouw des overleDe namen der eigenaars staan daaronder.
denen broeders haren schoonbroeder, die onwillig was het huis zijns broeders op te bouEl ìn plaatsnamela(VII1.
bl. 161, Vr. 179 ; wen, als een teeken van verachting >,een
vgl. bl. 274; IX. bl. 10,44 en 246). Het kan schoen van zijn voet uittrekken en hem aanspuwen” (vergel. de Bioer op Detier. XXV:
wel ztn dat de lange eìle bU Harderwijk
door
haren naam aan iets anders ontleent dan aan 9, voorkomende in den Pentateuchus,
de stad Elburg. Loopt die streek misschien MENDELSSOEN Uitgegeven), waarna hij den
met eene bogt? Zoo ja, dan heet zij daar schandnaam van ~~barrevoeter”ontving.
waarschijnlijk naar. In de gemeente AchtDe plegtigheid bij BOA~SB~ RUTA waseahkarspele, in Friesland, onder het dorp Drogeter uit den aard der zaak juist het tegenoverham of Harkema Cpeìnde, is eene plaats waar gestelde, zoodat wij ook niet durven aannede weg nagenoeg een’ regten hoek maakt. In men dat met BOAS , die op eene zoo waardige
dien hoek staat eene herberg, met een uit- en geheel vrijwillige tijze -hij was toch
hangbord, waarop een elleboog en daaronder geen broeder van ROTHS overleden manKrom eEle. Dat elleboog de oudste beteekenis de vrouw van eenen afgestorven nabestaanis van het woord elle, is bekend.
de ging huwen, dezelfde handeling zou zijn
LAMED.
verrigt als bij de weigering van het Le&
raats-huwelijk plaats vond.
Hadewy van Raaphorst van Bloemesteyn
Eerder zouden wiJ mogen aannemen, dat
(VIII. bl. 199,Vr. 247; vgl. 1X. bl. 254). BOAS of zijn handschoen uittrok, om dien-aan
BESTUURDERS.
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den

man, die nader aan

RUTHS

echtgenoot

waa verwant, toe te werpen als eene nitda-

ging tot vijandschap, omdat hij den stam van
MACHLON en CHILJOX niet wilde voortplansen, of dat h$ zijn handschoen als een teeken
van ruiling aan den ander overreikte.
De Chaldeeuwache overzetting ‘19 3niJ
naijl (in den BoskowitserPentateuchus
staat in,
vs. 7 verkeerdeluk n$diein den Lexicon Pentaglotton van S~IIINDELER, waarin ~~~ 0. a.
ook met chirotheca (kr&shandschoen) woxdt
vertaald, teregt met Chirothecarn destrae ezcae,
en in mxTORFS Leticora, Chirothecam de3ctmae
suae wordt overgebragt, zou dan ook wel
eens de ware kunnen zin, om niet van MENDELSSOIINS
vertaling te spreken, van MENDELSS~EN, die alles behalve getoond heeft een
slaaf der Chaldeeuwsche overzetting te zijn !
Dat de Chaldeeuwsche vertaling van RUTH
niet van JONILTHAX afkomstig is, wil ik geenszins bestrijden, doch op wat grond vermeent
Dr. F. dat zU van JOSEPH den blina’en is?
Overigens moet ik bekennen, dat noch in
den bebel, noch in een der Talmudische boeken het woord ?illJ (Narthecium, 7’heca etc.)
eigenlijk foudraal ofbuidel (vergel. JARCHI op
G~U.VLZI:~,JONATHAN
opDeuf.XXV13,
Tract. Joma, fuL 54a enz.) in de beteekenis
van handschoen - ~JI de ï%schna

noemd - wordt aangetroffen.

1’ nq3 ge-

ALEXANDER.

den Huize van Bourgondië, door
BIERINS.

Middelb. 1786, bl. 19.

JACOBUS

ER-

Henry, comte de Moens (VLH. bl, 325, Vr.
395; vgl. 1X. bl. 58 en 120). Ik kan den vrager daarop mededeelen, dat er in het koor
van de Hervormde kerk te Loenen aan de
Vecht, onder de aldaar talrijk aanwezige wapenborden van de Heeren van Kroonenburg,
een wapenbord gevonden wordt, waarop
staat: DeHoogEdeleGeborenHeer
HENDRIK
Graave VAN XILOENS, Hr. van Rauensbergh
Cronenburg Zoenen Vryenesse Sluypwijk etc.
etc. etc. Obiit 20 Mart A”. 1753. Aetatie 78
Annis 30 Dies. Nat. 18 Febr. 1675.
Verder vindt men aldaar nog drie wapenborden, waarop
1. VrOUWeLUCIAEYEBENTIANAVONBURI+IANIA Gravinne VAN MOENS, Vrouw van

Ravensbergh Cronenburg Loenen Vrejenesse
Sl~ypwijk, etc. etc. etc. Obiit 29 Aprilis A”.

1740. Aetatis 39 Annis 15 Dies. Nat, 14
Aprilis 1701.
2. Vrouwe YARIA~~AGDALESAVANORNIA
Gravinne Douariere VAN MOEIS, Vrouwe

van Vrgenesse van &@w@ van CroRenburgh van Loenen, etc. etc. etc. AE 78 obiit

XIJulij 1735. (Het jaartal 1735 moet waarschijnlijk wezen 1753. Ik vermoed dat deze
de vrouw van HENDRIK ~~~~o~~sgeweest
is.)

3. Vrouwe ANNA MARIA Gravinne VAN
Een vermaarde arts (VILI. bl. 259, Vr. 293 ;
vgl. IX. bl. 15). De kunst waarnaar gevraagd LOENS, Vrijvrouwe van Cronenburgh Loenen,
wordt, was niet in het bezit van een’ enkelen etc. ob. 14 Novemb. 1726.
arts, maar een gedeelte der alchimie. In het
Welligt is in de papieren van het huiscroAlgen. Kunstwoordenboek van HUBNER leest nenburg omtrent deze personaadjes nog het
men: >sPaEingeneaia wordt genaemd de we- een en ander te vinden.
derbrenging van een verbrande bloem of plant
BISAXBO.
uit hare asch door een scheikundige kunst.”
De Thouars (VIII. bl, 353, Vr. 416; vgl.
Wie hiervan, gelijk ook van de Remecitatio
vegela&l&n ez sale chynico uitvoerig narigt 1X. bl. 86 en 121). Omtrent het geslacht van
verlangt, dielezeROoE~ERoIuS, inzijntracde in onze eeuw geleefd hebbende of nog letast de Rhodologia, en EIRCHERUS, in zijn vende leden dier familie, heb ik de volgende
aanteekening :
werk de ilfagraete.
P---P.
MARC ANTOON OfAWTOINE LEVASSEUBDE
Brandmerk op de tomg (VLU. bl. 461, Vr. COGNIE Marquis DE THOUAES, Heer van
309; vgl. 1X. bl. 50,119 en 248). In de Stads Singraven, had bb zijne echtgenoote JOHANNA
&xY+&e
Rekening van Veere,. over het jaar 1493, leest CABOLINA LEVASSEURDECOIGNIE
DE TH~UARS, ten minste eenen zoon
men :
j,Den seluen Mr. WILLEY van dat hij den
WILLEI~GR~RGECORNELIS
(ook wel eens
vierden Septembri den Deken mit twee gil- genoemd GEOBGEWILLEPCORNELIS)LRVASdebroeders van de sackdragera ende met- SEUR DB COGNIE Marquis DETHOUARS, welsers op de cape stelde om dair hair lieder ke in October 1799 in huwelijk trad met wzwangen gebarwmt te worden, ter cause ende HELXIYA JOHANNA CHRISTINA VANFORP>EST
om dies wille dat si lieden bouen de ordon- (dochter van Jonkh. NANNING VAN FOREEST,
nancie dezer stede, di si beswooren hadden Heer van Petten en Nolmerban, Lid van de
t’onderhouden, den cooplieden ende de inge- Ridderschap van Holland en Wethouder te
setenen dezer stede bescat hadden, mit ouer- Alkmaar, en van WILLEYINA CRRISTINAL
loon te nemen van hair lieder arbeit , en Mr. CAATELAIZI). Hij stierfden 1 Oden April 1829,
uit zijn huwelijk nalatende 7 kinderen, 4
WILLEM dairvoor betaelt xii sc.”
Zie nog hierover de Heeren van Vere uit zoons en 3 dochters, en daaronder den be-

krabschugt en krapschuit is zeer gering. Daar4
enboven is b, waar die voor sch komt, niet
in het Graafschap Eentheim overleed. De gemakkelijk uit te spreken, zoo zelfs, dat de
laatste heeft slechts eene dochter nagelaten. meesten,ook zij, die weten dat het woord met
Hij noemde en schreef zich steeds Marquis b gespeld moet worden, uitspreken zullen
krapschuiten.
DE THOUARS, hoezeer zijne familie nooit in
den Nederlandschen adel is opgenomen of
Voorts indien eene bijzondere soort van
erkend. Welligt is hiertoe door de leden der schuiten den naam van krapschuiten gekregen heeft, dan moet een van beide het geval
familie geene aanvrage gedaan.
Opmerkelijk is het echter dat G. A. c. w. geweest zijn : of de schuiten waar men den
Marquis DE THOIJARS, in zijne hierboven meekrap mede vervoerde, hadden iets: waarbl. 36 vermelde Hulde aan Neêrlands dierbadoor zU van alle andere schuiten verschilden,
ren Koning, wel spreekt van de verwantschap zoodat zij eene bijzondere soort uitmaakten,
tusschen CLAUDE DELATREMOCILLE Hertog en hiervan is niets bekend, ja het is de vraag
of er wel schuiten waren, die uitsluitend tot
DETHOUARS ,endeMarquisen DETIIOUARS,
maar die verwantschap niet aantoont.
het vervoer van meekrap gebezigd werden :
MARCASTOON (ofAxToIxE)LE VASSRURDE of er moet eene bekende soort van schuiten
COGZIIE Marquis DE THOUARS voornoemd,
geweest zijn, waarvan een zeer groot deel tot
werd den 7den December 1779 KoIonel bij vervoer van den meekrap gebezigd werd, en
een regiment infanterie, werd later Generaal die men daarom krapschuiten heette,even als
en had een broeder OXXOCONSTAZITIJX,~~~~
wij een soort van tjalken turfschepen noeHoofdofficier in Nederl. dienst, die in huwe- men, omdat een zeer groot aantal van die
lijk trad met MARIAEGISABETHVAXDIJCK,
schepen altijd met turf varen ; maar indien
dochter van GOSE~IJX VAN DIJCK en van er al schuiten geweest zijn, die niets dau
ELISABETH VAX
SPIJCK,~~~
welk huwelijk meekrap overbragten , kan dit getal ook ten
werd geboren Jonkvr. WILHELNIXA JACOBA tijde van den grootsten bloei onzer verweCAROLIXA DE'THOUARS, echtgenootenlater eGen niet groot zijn geweest. Eindelijkdat
weduwe van den Heer Dr. JAX NIEUHOFF lot liezelfde schuiten nu tot het vangen van
krabben, dan tot vervoer van meekrnp geECHTELER.
i.
bruikt werden, is zeer onwaarschijnlijk.
Rrapschuiten (1X. bl. 2, Vr. 6 ; vgl. bl. 150).
BESTUURDERS.
Wij ontvingen van V. D. S. een antwoord, te
uitvoerig om hier in zijn geheel mede te deeKarveelschepen (1X. bl. 2, Vr. 7; vgl. bl.
len. Hij blijft meenen, dat de krapschuiten 150 en 214). Uit de vraag, wat zijn karveelschepen, had ik, ook met het oog op het overvan AXPSISG schuiten waren waar men meekrap mede vervoerde. Al kan hg niet bewij- nemen van woorden uit de Spaansche taal in
zen, dat de meekrap toen reeds in Holland ie onze, aanleiding genomen om te beweren,
verbouwd werd, hij meent toch dat de bloei lat die ontleend was van een Spaansch schip
ouzer lakenfabrieken en verwerijen in dien van een’ bijzonderen bouw, Caravela, en ook
tijd regt geeft om te vermoeden dat die wor- wel Carabela genoemd, en waarvan ik geloof
tel a&;ds reeds veel in ons vaderland ver- lat ons woord karbeel ook kan zijn afgeleid,
bruikt werd, en dan was het even natuurlijk want wat de kromhouten in het schip zijn,
dat men aan de schepen, die ze vervoerden, lat zijn nagenoeg de karbeelen in het gespan
den naam van krapschuiten
gaf, als dat men van een dak.
Een der schepen waarmede COLC'MBU~
nog heden de schepen, die de turf vervoeren,
zijne eerste reis naar Amerika deed, was, zeiturfschepen heet. Krabschuiten en krapschuiten, zegt hij, konden wel te gelijker tijd be- rle ik, eene caravel geweest. ROBERTSOX zegt
staan,of ook dezelfde schuit, die krabben ving, dat niet, als hij spreekt van de uitrusting der
kon op eenen anderen tijd meekrap vervoe- clrie schepen, de Sante Baria, de Pinto en de
ren. -Dat de meekrap reeds vroeg hier te Ni,ia, waarmede COLUBIBUS zijne eerste reis
laude verbouwd werd, is bekend. Sommigen ondernam ; hij zegt daar alleen, dat twee dier
meenen zelfs dat dit reeds in de Vide eeuw schepen niet meer dan booten waren en van
geschiedde. Zie XEERMAN, op de GROOTS Re- maar weinig tonnen last, en dat CoLunf~us
publieken, dl. III. bl. 253. Dat er evenwel aan boord was van het grootste, de Santa
eene bijzondere soort van schuiten bestond, Maria. Dat de Santa Matia eene caravel was,
waar men meekrap mede vervoerde, en die blijkt uit WASHINGTOX IRVING,& I.bl.245,
meu daarom krapschuiten heette, daarvan is in verband met bl. 257, want opbl. 245 zegt
ons nooit iets gebleken. De gissing van V. die schrijver, dat de Santa Maria strandde op
en op bl. 257, dat het
D. S. rust enkel en alleen op de spelling van de kust van LTispaniola,
AMP~IBG. En dat zulk een schrijver hier de fort la Navidad gebouwd werd met het wrak
Y voor de 6 gebruikt, is waarlijk geen won- van de gesloopte caravel. Ik had mij dus op
der. Het verschil van uitspraak tusschen die plaatsen van IRVING beroepen, alleen ig
kenden GEORGE AN?iE CRRISTIAAN WILLEM
DE THOUARS, die den 8sten Augustus 1850
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het abusief, dat in den Navorscher
is opgegeven op dl. V, daar het werk maar 4 deelen
heeft : mijne aanhaling is ontleend aan dl. 1.
Maar reeds vroeger (dl. 1. bl. 85) spreekt
ook ROBERTSON van de caravel, daar hij melding maakt van het gevecht, dat eenige Genueesche schepen, aan boord van een waarvan
COLUMBUB was, op de kust van Portecgal leverden tegen Caravellen van Venetië, die met eene
rijke retourlading uit NederZand terugkeerden.
Ten gevolge van dit gevecht, waarin het
schip, waarop zich COLUMBUS bevond, in
brand geraakte, sprong deze in zee en zwom
naar de kust van Portugal, waar hij sedert
ter zee dienst nam en dedochter van een’
scheepsbevelhebber huwde. Het waren zijne
latere zeereizen op de kust van Afrika en de
papieren, die hij van zijnen schoonvader erfde,
welke het denkbeeld van westwaartszeilende,
den weg naar het oosten te vinden, bij COLUMBUS deden ontstaan of versterkten. MiddellUk
was die zeeslag eene groote aanleiding, dat
COLUMBUS de ontdekker werd van Amerika.
Dat dus het woord Jxaraveel in onze taal aan
de Italiaansche of Spaansche taal ontleend is,
laat geen’ twijfel over, maar daarmede is de
vraag niet geheel beantwoord : wat zijn karveelen ?
W. IRVING zegt dl. IV. bl. 184: De zonderlingste omstandigheid, met opzigt tot de
schepen van COLUMBUS, is dat zij open waren,
en hij voegt er bij, dat PETRUS MARTIJN dit
opzettelijk in zijne Decaden vermeldt, en dat
ook CBLUMBUS en zijn zoon meermalen gewaagden, dat eenige hunner schepen »dus
niet de grootere, en dus ook niet de caravel
Santa Maria” geen dek hadden.
Dl. IV. bl. 185 zegt dezelfde schr$ver, en
dit komt wel overeen met de beschrijving
van KILIAEN, en met de daaraan ontleende
gevolgtrekkingen van Mr. L. G. VERXEE (NW.
IX. bl. 150), dat de caravel een schip was
van kleine afmetingen, en dat dit bleek uit
eene classificatie van schepen in de XHIde
eeuw, waarbij de carabelas in de 2de orde
van schepen gerekend werden. Men mag ondertusschen welligt
aannemen dat, naarmate
men zich meer op de scheepvaart toelegde, de
schepen ook grooter zijn geworden, althans
dezelfde schrijver zegt daar ‘ook nog, dat in
1354 in een edict van PEDRO IV, te Barcelona
uitgevaardigd, sprake was van schepen met
twee en drie dekken en van 8000en 12000
centenaars lastaadje (200 en 300 lasten
scheeps). Ik weet niet of men er zich wel als
eene autoriteit op beroepen kan, maar in den
Dict. van FUHRT, en ook in dien van AGRON,
vond ik op het woord schip; schip met vier
masten zonder stengen, vuisseau mate’ en caravelle.
V. D. S.
Dl.IX.

-

Car Co&‘el(IX. bl. 5,Vr. 36; vgl. bl. 154.
215 en 270). Met belangstelling zie ik meer
bijzonderheden, dan de reeds medegedeelde,
te gemoet. Intusschen veroorloof ik rut het
volgende te vragen en op te merken.
l”. Zijn de portretten van CAREL COOEIEL
en zijne (eerste) vrouw, waarvan B. gewaagt,
gesneden voor plaatdruk, of voor ornament >
en alzoo en relief? In het laatste geval gis ik,
dat er nietsmeer in gezocht moet wordendau
een aandenken aan hun gesloten huwelik.
2O. Komt ‘smans
palmhouten portret van
1532, het verschil tusschen 24- en 53jarigen
leeftijd in aanmerking genomen, overeen met
dat op de medaille van 156 1, en geldt het
hier dus dezelfde persoon? Ik vraag dit, omdat er in de gedane opgaven spraak is van
eenen CARL COCKIEL, gehuwd met MAGDALENA DE GKEVE
WILLEMsdr., envan CAREL
cocKIEL,gehuwdmet NAGDALENADEGBEVE
LAYBEETSdr.

3O. De gissing van den Heer C. RAELENdat de vermelde penning gegolden
hebbe voor een bewijs van toegang tot de vergaderingen der Lutherschen te Antwerpen,
acht ik ongegrond. ‘t Zegt weinig, dat miJ
nog nooit iets van toegangbewgzen
tot de
heime@ ke vergaderingen der Lutherschen is
voorgekomen. Maar ik tw$fel er aan, of zelfs
de grootste ijveraar ooit op de gedachte zou
vallen, om daarvoor een’ penning met z&.r
portret te laten gebruiken. Dat zou wel z$,
zich ‘t meest regtstreeks en noodeloos aan
persoonlijk gevaar bloot te stellen. Het randschrift: Passons. pas. a. pas., schoon gedeeld
door het jaartal 1561, zal bijeen behooren,
en niets anders voor ons aanduiden, dan dat
COC!KIELzijnevroegerezinspreuk,%~& fait
&vre, had veranderd, misschien wel nadat
hem, in den dood zijner tweede vrouw, de
hoop op verder levens eluk was ontvallen.
Ik geef in bedenking, o f niet de penning zien
moet op de eane of andere omstandigheid in
zijn maatschappelük
of huiselijk leven, b.v.
de overdragt van zijne zaken aan een zijner
kindtin, en misschien wel aan zdnen
schoonzoon MATERNUB SUHOOF, die zoo bepaald in de l@t der verdachte personen te
gelik met hem genoemd wordt.
4O. De list der verdachten, waarop beider
naam voorkomt, is niet van 1566, maar van
1567, en opgemaakt ten tgde of ter oorzake
van het oproer te Antwerpen van 13 tot 15
Maart van laatstgenoemd jaar. Zie KIST en
ROIJAABDS , NederZ. Archief voor Kerkel.
Gesch., dl. IV. bl. 118-121. Wie lust mogt
gevoelen die gansche lqst te leeren kennen,
raadplege aldaar bl. 149-171, en het Be+
aangaande een tweede exemplaar daarvan, äl.
VIII. bl. 417-427.
50. De Heer RAHLENBECK heeft gemeld,
dat CABEL COCKIEL in 1567 Armmeester bij
. 40
BECK,
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zijne kerk was. 18 dit eenvoudig gemda,
of is daarvoor ook grond ~pgegtmn? Zeker was daarvoor wel niemand geschikter
dan hij, die W3dB in 1559 door den M.agistraat met, den post van AaJmoeaeaier belast,
en twee jaren in die bediening wa8 werkzaam geweest. Zie de Chron. ofte Beschr. van
Aatwerpen in 129 z.j., uitgegeven bij J. F. DE
ROVEaOY, t’ Antwerpen, in welks eerste stukje eene lyst der Aalmoezenier8 van 14581722 voorkomt. ‘t Waren alt$l ,,fray rijcke
Bergers.” Daar hij op de meergenoemde luist
der verdachten de vierde (in het 2de exemplaar daarvan de vijfde) staat onder de Consistoires des Martinistes, zou ik hem eer den
rang van Gedeputeerden Ouderling hebben
toegekend. Ik wil evenwel van die meening
gaarne afstand doen, omdat de Antwerpsche
kerkordonnantie van 1567, die ‘t zou kunnen
uitmaken, mij ontbreekt.
6O. Op den lijksteen, dien CAREL COCKIEL
in 1558 op het graf zijner tweede vrouw,
MAGDALENADEQREVE

wrLLEkT8dr.,indeSt.

Jacobskerk te Antwerpen liet leggen, staat
wel, dat hi na zijnen dood in hetzelfde graf
wenschte te rusten, Maar, zoo als blijktuit de
stippen achteripse
ui& ann...... defunctus vita
die...... A”. Chr . . . . . . . is hij daar niet begraven.
Dat kon ook moeijelijk, vermits hij immers
in 1567 uit Antwerpen moest wijken. Zeker
werd G niet gebannen, gelijk de Heer RAELENBECK meent; maar integendeel, uitgeweken Gjnde, door ALBA ingedaagd. En hij zal,
althans zoolang
de Spanjaarden meester waren, wel niet zijn teruggekeerd, om onder
beulshanden z$n leven te verliezen. Ik vermoed, dat tij in den vreemde zal zijn overleden en begraven.
7O. Daar CAREL COCICIEL met al zijne kinderen en behuwdkinderen tot de Martinisten
werd gerekend, zullen de latere COCQUIELB
in België wel niet van hem, maar van eenen
der in 1539 geadelde broeders MICHIEL en
NICOLAAS zijn afgestamd. Tot die lateren
moeten wij nog rekenen CAROLO COCQIJEEL
en ALEXANDER COQUEEL, die opdelistder
Aalmoezeniers t.e Antwerpen voorkomen, de
eerste in 1726, de laatstein 1733,zoo als blijkt
uit, het vervolg op die lijst, aan ‘t slot van de
bovengenoemde Chron. voorkomende. S. J.
Begijnen. Albigenzen (zie ook VIII. bl. 6,
124,367,1X. bl. 33, Vr. 56). Nog al opmerkelijk vind ik, dat in de Dictionnawe de l’Academie uitdrukketijk van de Begij’nen gezegd
wordt , dat ze in Nederland te huis behooren
(Beguìnes. Hom de certaines religìeuses des
Pays-Bas, enz.), terwijl de Albigenzen toch
geheel van Franschen
oorsprong zijn. (Zie
Disputatio Academica de Valdensipmm
secta, al
Albigensibus bene distinguenda door PETRUS
gas, bl. 69 en 70).

Deze Nederlandsche oorsprong zou ook de
afleiding van Beggnen van het Frans&e bètin (eene kindermuts)geheel
onwaar maken.
Wanneer men verder GUERICKE , Kirchengeschichte, 6den druk, dl. II., bl. 226 leest en
B~OSEEIIY[, Kerkelzj’ke Geschiedenissen, 2den
druk, dl. V., bl. 144 en verder, dan geloof
ik dat men spoedig overtuigd zal zijn, dat de
naam Begijnen zonder twijfel afkomstig is
van het oude Saksische woord beggan, beggen,
beygeren, hetwelk niet in de beteekenis van
bedelen, maar van godsdienstìg en vurìg aanbidden van het Opperwezen op te nemen is.
Hierbij haalt MOBHEI~% aan, dat ìn de Gothische .over.zetting
der vier Evangeliën, welke aan
ULPHILAB wordt toegeschreven, het woord
beggen in dien zin is gebezigd.
Ik begrijp niet hoe PEILOGRAo6XATOB nog
meer bewijzen wil hebben, dan hij in MOBREI& de Beghardis et Beguinabus en in diens
Kerkelijke
Geschiedenissen, die ik boven
noemde, vinden kan; hoe het zij van de andere afleidingen werd noch door DE C. noch
door PHILOGRAMMATOB
bewijzen gegeven, en
daarom zou ik het. verkieslgker achten, de
afleiding van het woord beggan voor de beste
te houden.
DEYACCABEëR.
[Wat betreft de afleiding van het woord Beg$a , blij ven tij bij hetge& wij VIII. bl. 125 gezegd hebben.Wij
voegen er bij, dat het niet waar is, wat MOBAEIX zegt,
dat een werkwoord 6egyen (of een dat er naar gelijkt,
want de Gothen kenden noch eene korte noch eene toonloom e) bij ULIFILB gevonden wordt. De vraag van Bt. naar
het historisch bewijs, dat, naar HUYDECOPEBB
meeniug,
geleverd kon worden voor het ontstaan van den naam der
Begijnen uit dien der Albigenzen , blijft echter nog naar
antwoord wachten. Wij twijfelen of dat bewijs te vinden
is. Immers dat in eenen tijd toen men alle kettersche sec:
ten door elkander warde en gedupig op de eme den naam
van de andere toepaste, de Albigenzen wel eens Bc@jnen
geheeten werden, is geen voldoend bewijs. Bovendien
komt ons de afleiding van den naam der Beguinae, Beguttae en Beghardi (want die zullen alle wel denzelfden
oorsprong hebben) van dien der Albigenzen even ongerijmd voor, als de atleiding vanclericus vaneecZe&, welke
HUYDECOPEE
in dezelfde aanteekening geeft.]

Ds. A. Heìnsius (1X. bl. 37, Vr. 74; vgl.
bl. 255). V. D. N. houdt A. HEYN~UB en JOHUNEB HEINIUS voor &n’ en dezelfden persoon. Wij hebben daar vrede me&. H. VAN
DAM noemt hem in de Beschryvinge van het
Eylandt Westvoorn, 1. AMIS EIEYNBIUB. Nu
kan die 1. JOHANNES beduiden en AMIS den
vaders naam. Maar volgens H. VAN DAM vertrok HEPNSIUS in 1676 uit Goe?*ee, en volgens
V. D. N. vertrok HEYXSIUB in 1678 naar
Bommenede.Waarbleef
hij van 1676 tot 1678?
[De gissing van t komt ons niet gelukkigvoor. Het!&
zeer vretd zijn, indien VAN DArd den voornaam van
BEJNB~UB met eene enkele letter had geschreven en den
naam ziins vader6 voluit. Was die voornaam ook voluit
geschreien, dan kon AYIS de genitivus zijn van dennaam
~~,die i n Noord-Holland niet zeldzaam is of vandmy,
waar wij een voorbeeld van vinden bij WAGENAAB , Am-
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#terdam
(P.), dl. VIII. bl. 285. Eenen vooillaarn ~118
kennen wij niet. Is AXIBHEIHBIUBook Wiend HEISWua?]

Het komt mij, behoudens beter oordeel,
voor, dat de dwaling op de volgende wijze
ontstaan is. LEnrnrtm voert nergens in zijne
Teisterbant en Bilderdijk (1X. bl. 37, Vr, Dilucida expzicatio het gezag van klassische
76; vgl. bl. 187). Op de lijst der werken ge- schr@ers aan en schijnt dus t. a. p. gebrekschreven door of met bijdragen voorzien van kig uit zijn geheugen te hebben wedergegewijlen Mr. W.BILDERDIJK enVrouwe~.w~
ven wat h$ vroeger bij PLINIUS, I3.N. L.
BILDERDIJK ,opgemaaktdoor B.ELINKERT!
XVI. c. 81 (*),GELLIUS, Noct. kt. L. DI. c.
komt op bl. 30 onder de geechriften over BIL- 6 en TEEOPHBASTUB, Sst. Plant. L. V. o. 6,
DERDIJK voor: nOnderzoek
naar de echtheid 9 1 gelezen had. Zoo G deze plaatsen eens
van RILDERDIJK'S hooge afkomst,en de daar weder had opgeslagen, hij zou er gezien hebbij gevoegde toelichtingen van eene zeer ben, dat niet de Zevende pakrnboom, maar het
achtenswaardige hand.” In dat stuk zou N. gezaagde palmhout, wanneer de architekt
Q. J. antwoord op zijne vraag kunnen erlan- het een’ te zwaren Iast doet torschen , zich,
gen, maar het is ons niet bekend of het in door in tegenovergestelde rigting te buigen,
druk is uitgekomen, of dat het slechts in krachtdadig tegen het geweld verzet. Ook
handschrift bestaat. Een ander Navorscher
PLUTARCBUS (&mpoe, L.vIII. Qu. 4), b$
zal dit welligt kunnen opgeven.
GELLIUS aangehaald, zegt niet yh~, maar
(-74.
pímos &Xov.Ofmen LEMFIIUS rgeduelders op
Palmboom(IX.
blsr. 113; vgl. bl. 196). dit punt teregtgewezen heeft is mij onbekend.
Om aan den wensch van H. M. C. v. 0. te FABRICIUS (Bi& Antip., p. m. 600 sq.) vervoldoen, schrijf ik hier alles uit, wat LEVINGS meldt onder meer andere hierobotanische
LEMNIUS,
op. tit. p. 52, aangaande de bewus- werken ook de Ezercitationes de pallma van
te eigenschap des palmbooms en hare toepas- OLAUS CELSIUS,UpSal. 1711 et1720’tIS Wd
sing meldt ; hetgeen er verder de meo bdkomt mogelijk, dat aldaar onze palmboom-kwestie
geef ik om beter. Na dan t. a. p. eene korte behandeld wordt. Wie kan miJ hieromtrent
beschrijving van den palmboom gegeven te inlichten ? - Wat nu de aanteekening op
hebben, laat LEIIINIIYS er deze woorden op Ps. XCII. vs. 13 betreft, onze kantteekevolgen : &aeterum, puncm haec arbor oneri re- naars, die toch wel geene botanici exprofeaso
nitatur, nee prementibws urgentibuspue cedat 9 waren, hebben waarsch&lUk LE~INIUS gehoc insigne in certaminibus victorì decerni solst , raadpleegd en in zijne uitspraak berust.
Overigens zij het aan ‘t onderzoek van
qnod invictum animi robur palmae naturam
deskundigen overgelaten, of zeIfs aan het
referat 8c sit reifortiteratqueanimosegestae
symbolum ac trophaeum. Sic martyres, qui palmhout (een hier te lande waarl$k niet alledaagsch bouwmateriaal), het op-, niet neinvicto infractoque
animo adversus tyrannorum saevitiam substiterunt , amieti stolis al- derwaarts buigen onder den last met regt
bis palmas manibus gestasse leguntur (Apoc.
kan worden toegekend.
B‘.
VlI) i n vitiotim argumcntum. Similiter qui
De vrienden gevend8venstt?r&a#~
(1X. bl.
justitiam colunt et aequitatem, qui Dei hostibus se intrepide opponunt , palinae aliisque 100, Vr. 141; vgl. bl. 223 en 252). Dat ook
speciosissimis arboribus sunt similes. Unde loor corporatiën vensterglazen werden geDavid (Ps. XCII): Justus ut palma florebit , schonken of vereerd, zien wij uit de volgende
ut cedrus in Libano multiplicabitur. Quum resolutie der vergadering van 17, van den
Plsten October k”. 1639.
enim impii , ut herba, confestim arescant,
Oost-Indische Comp.
turn pietatis cultores, ut palma, diutissime
nis goedgevonden de kerok te Heemstede,
vigent et substituunt ac fructus suaves proferunt : denique ut cedrns celsa arbor et odowegens deze vergadering6
te vereeren met
rata nulloque aevo putredini aut oarieiob- Ben glas tot gedachtenisse,
met de wapns.
noxia, gratissimam umbram miniatrat.” - van de respective camren.”
Wat tot het schenken van dit glas aanleiMen ziet, het gevoelen der kantteekenaars
op Ps. XCII,vs. 13 stemt zoo tameqk over- ding had gegeven, is mij onbekend.
een met de hierboven onderstreepte WOQrden
LABORANTER.
van LE~IUS. Het vermoeden van H. M. C.
Bullebakken (1X. bl.01, Vr. 147 ; vgl, bl.
v. O., aan het einde z$ns antwoords te kennen gegeven, bevestigt zich dus volkomen, 228 en 271). Een paar der gevraagde kinte meer, daar ik tot nog toe geen eigenlijk derschrikken heb ik genoemd in m&e Verbotanisch werk gezien heb, waarin deze handeling over bed Westkmd (1844, bl. 119),
d. i. boes*groei onder de verdrukking” aan den palm- nl. den VeendamsohenBoe+uppert,
boom wordt toegeschreven. Losse vermel(*) Men leze ook a. i’V. L: X111. a. 6 sqq., 7vmr
dingen of aanteekeningen,
als b. v. in CL. PLIN~B, die in zune besohrijvin n niet lii oenige (zelfs
;BRUINB Lustplaats Soelen, uitg. 1742, bl, 256
paradoxe) bijzonderheid onvermIrd laat, van den verdruk.
doen niets af.
ten palmboom geen gewag maakt.
40’
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happert , die de booze, stoute kinderen hapt
ennaar zijnen haplust alzoo genoemd : ikdenk
dat deze in de provincie Groningen wel tamelijk algemeen zal bekend zijn.
In Gelderland is het de Roe- of Beuman,
waarvoor men stoute kinderen vrees aanjaagt. Deze komt ons voor dezelfde te zin
als de Duitsche Bu-mann, Bute-mann, enz.
waarover zie ORI~I, D. M. 1835,287. Mijne
vroegere gissing, dat deze kinderschrik aan
de, uit beuken g&neden, huisgoden (Zures) zou
kunnen herinneren, waarvan ~IBIMI gewaagt,
en daarom beu = beuk of boe = boekman zou
kunnen genoemd zijn, niet latende varen, geloof ik thans, dat de Boe of Bu, d. i. Butemann,
als kinderschrik den regtan naam draagt, nl.
Boe- of Boeteman, in den zin van den man,
die stoute kinderen straft, boete oplegt. Boe
= Boete, gelijk Bu = bute, butte, tegenwoordig
Hoogd. Busze schijnt ons toe in de beteekenis van straf, boete te moeten worden opgevat, waaraan dan ook de Veendamsche
Boeshappert kan doen denken.
Ook mij zal het, gelijk aan den vrager van
23 April, aangenaam zijn, meer zulke plaatselijke of provinciale kinderschrikken te leeren kennen. De Vierlingbeeksche Beu-kaeël
(Beu-kerel) zal wel dezelfde als de eveovermelde Beu- of’Boe-man zin.

Engelsche vertalingen van ) Don Quixote”
(1X. bl. 131, Vr. 178; vgl. bl. 259). De Notes
and Queries verwijzen den vrager daaromtrent naar BoRNs nieuwe uitgave van LOWNDES' Bibliographer’s ïUanual, op het artikel
J.H.VANLENNEP.
Cervantes.

Is. Xannes (1X. bl. 101, Vr. 151; vgl. bl.
224). Volgens zijne eigene aanteekeningin
een kerkelijk protocol te Burum, werd hij
daar bevestigd den loden Mei 1807 (niet den
14den of 28sten, zoo als elders vermeld wordt)
en hield er na den middag zijne intreerede.
T. A. R.

Charles de Niëlles (1X. bl. 164,Vr. 253; vgl.
bl. 282).In het A&em. Noodw. Woordenboek der
Zamenleving vindt men, dat KAREL NIëLLfUS,
een Nederlandsch godgeleerde, aanvankelijk
predikant,bbij deFransch-Gereformeerde
kerk
te Utrecht, en later leeraar bij de Remonstranten te Amsterdam, in het jaar 1652 in
den ouderdom van 76 jaren is overleden.
K. v. S. No. 2.

Bibliothecu Serraziana (1X. bl. 131,Vr. 180;
vgl. bl. 260). Kan zij afkomstig zijn geweest
van den bekenden Franschen geleerde WAN
FRANÇOIS SARBA21N,&%r&&e descommandemena du prince DE CONTI, en in 1651 overleiden? Waar en wanneer werd die bibliotheek verkocht? Niet vele jaren geleden was
er in Holland eene familie DE LA SARRAZ.
L. J.

Verliez~en(IX.bl.
l=r. 188;vgl.bl. 260).
J.C. K. verwacht van mij de mededeeling van
hetachtregelig versje op VERHEIJEN, wiens
voornaam niet wordt genoemd. Ik vermeen
aan die verwachting niet ten volle te moeten
voldoen. Warehet geen schimpdicht, het zou
iets anders zijn. De vier eerste regels luiden
,tNn is het land gered. -Bataaf zing zegezangen!
VERHEIJEN @jpt het roer van Staat in zijne vuist.
Geen onheil zal voortaan uw bangen boezem prangen,
Al wat u deeren kan wordt door zijn magt vergruisd.”
En dan volgen er vier regels, die minder
D.BUDDINGH'.
flatteus zijn. Het komt mij voorshands voor
[De boeman ia in Holland, de boezehappert in Friesdat ARNOLDUSC)ERBRANDUSVERHEIJEX
[den
Zand ook algemeen bekend. GIJBBEBT JAPIKB spreekt 12den Julij 1857 overleden) er niet mede
van óuw~emannen. Dat de eerste letterereeo in boeman wordt bedoeld, en ik herhaal dus mijne vraag.
ous woord boe& zijn zou, kunnen wij nie\t geboven. De t
s. s. s.
in het Hoogd. btiemann zegt hier, dunkt ons, genoeg.]

Geschiedenis van NederJcand in de 3’ransche
taaE (1X. bl. 101, Vr. 152; vgl. bl. 224). In
mijn bezit is een fransch boekje, hetwelk tot
F. Borri (1X. bl. 164, Vr. 256;vgl. bl.283).
opschriftBoert:
Beautés de E’histoire de la HolGIUSEPPBFRANCESCOBORRI
,geboreute Milande et des Pays-Bas. Revue, corrigée et laan den 4den Mei 1617, werd, na te Rome
augmentée par IABCFIANT-DE-BEUYONT. In- eerst zeer losbandig geleefd te hebben, eensdien zulks mogt verlangd worden, ben ik be- klaps een geestdrijver en zoogenaamde proreid genoemd boekje ter leen af te staan.
feet,. Zijne voorgewende openbaringen bezorgJ. H.
den hem een’ aanhang ; hij eischte van zijne
discipelen eene vrij willige armoede en dat zij
Zenige vragen betreffende de Geesteranussen
hem hun geld in handen zouden stellen. Ge(1X. bl. 129, Vr. 166; vgl. bl. 257 en 272). noodzaakt Rome te verlaten, speelde hij deVoor een vijftigtal jaren woonde er te Delft zelfde rol ta M&zan, doch hier werd hij door
een notaris CIEESTERANCIS, in welke stad de Inquisitie gevat en aan den wereldlijken
thans, als ik rn$ niet vergis, de Heer c. NAAS
regter overgeleverd, die hem als ketter en
~EESTERANTJS Lid van den Gemeenteraad is,
oproermaker ter dood veroordeelde, doch hij
tot wien H. C.R. zich welligt met vrucht ZOU ontsnapte,en bevond zich te Struutsburg, toen
kunnen wenden.
hij in beeldtenis met zijne schriften te Rome
C/,
verbrand werd. Van Straatsburg ging hij
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naar Amsterdam, waar hg als kwakzalver
zich eenigen tgd ophield, doch zijne bedriegerijen ontdekt zijnde, nam hU de vlugt naar
Hamburg, waar de Zweedsche Koningin
CHRISTINA veel geld verspilde met hem alchymistische proefnemingen te laten doen. Te
Koppenhagen wist BORBI den koning van Denemarken over te halen, om de kunst van
goud maken van hem te leeren, doch hij
slaagde niet beter dan CHRISTINA, en BORRI
vertrok naar Hoigarije. De pauseldke Nuntius aan het hof te Weenen eischte hem op,
‘en de keizer leverde hem uit, onder voorwaarde dat men hem het leven zou laten.
Hij werd hierop naar Rome gevoerd en aldaar
in het kasteel St. Angelo levenslang opgesloten en stierf in 1695. Dezedweepzuchtige
kwakzalver beroemde zich af te stammen van
AFRALNIUS BURRRUS, waarvan hg geene betere
bewuzen had, dan van zijne profetische zending, namelijk een zwaard, dat, volgens zijn
zeggen, de engel XICHA~L hem gegeven had.
HU heeft eenige mystieke en alchymistische
schriften in het LatGn en Italiaansch nagelaten; La Chiava del Gabìnetto, in 1681 te I<ea2en gedrukt, is een voorwerp der bibliomanie.
K. v. S. Ne. 2.
ANTWOORDEN.

Waterpoort te Zutphen (1X. bl. 98, Vr. 127).

Op de drie vragen van den Heer J. H. VAN
LENNEP kan ik alleen antwoorden, dat er enkele afbeeldigen
van bestaan. Eens althans
kwam er mij ter plaatse zelve eene voor, met
O.I. inkt vervaardigd. En leunende op den
steenen muur van den brug aan de Diezerstraat, maakte ik zelf in Augustus 1827 er
eene schets van met zwart kfit, die nog in
myne handen is. - Een photograaph , die
voor den stereoskoop wilde zorgen, zou ze8. J.
ker dank behalen.
Afbeelding vun eene kerk zonder naam (1X.

bl. 99, Vr. 134). Naar de door C. W. B. daarvan gegeven beschrijving te oordeelen, zou
de bedoelde afbeelding die kunnen zijn van den
Luthersche kerk te ‘8 Gravenhage., he tzu v66r
den letterdruk, hetat na beroovmg daarvan.
De gravure daarvan is van D. A.M. ~LTJIJTER.
Volwassenen en kinderen zamengerekend,
zijn er 9 personen, die de kerk bezigtigen. De
klok staat 5 minuten over 5. De man, die ter
linkerzijde staat, doet met zijn kraagjas aan
het tcdvak tussehen 1820 en 1830 denken.
Ook de vier standaarden in het middenvak
tusschen de kroonen
kunnen tot tijdsbepaling
dienen. De daaraan te hangen lampen behoorden niet tot de oorspronkelijke verlichting van het kerkgebouw.
S. J.

FamilàliBn

in den adelstand erkend 8edert

1848 (1X. bl. 100, Vr. 143). Het &aatsbkxZ
van 1859, No. 8, bevat een Beatuit van den
6den Februarij 1859, houdende goedkeuring
wener 8ste lijst van personen of geslachten,
wier titels en adeldom op de adelregisters
e$n ingeschreven, enz. enz. en zal, naar ik
vertrouw, deze vraag genoegzaam kunnen
oeantwoorden,
alhoewel daarbij de ànlijviq
3och verheffing bepaaldelijk wordt vermeld.
Van erkenden adel vermeen ik echter dat op
Zie lijst geen personen noch geslachten voorcomen, en dat er alzoo sedert 1848 geen erkenning heeft plaats hehad.
V. D. N.
De dood en ‘t sterven in de volkstaal (1X. bl.
101, Vr. 145). Van dertien onzer medearbeiders ontvingen wij een antwoord op deze
vraag. Het zijn J. C. v.W.,a. P. ROOS, D. K.,
J.BOUMAN,DEIVIACCABE~R,T.H.BUEER,X.,
a.v. K., s. J., DE VERZAMELAAR,JOHANNES,

C. G. B. De vraag zelve is niet juist gesteld.
Er wordt gevraagd naar t,eene verzameling
van spreekwijzen uit den mond des volks,
waarme ‘t sterven aangeduid of de dood
BguurlUk uitgedrukt wordt.” Maar onder de
voorbeelden daarvan vinden wij o. a. inslui-

meren tot beter leven, verzameld wordeta tot zpne vaderen, ontbonden worden, spreekwijzen,

lie men wel uit den mond van eenen redenaar, maar niet uit dien des volks zal hooren.
De meeste onzer medewerkers hebben dan
ook spreekwijzen van allerlei aard waardoor
het sterven engestorven zijn beteekendwordt
medegedeeld. Wij gelooven nogtans dat de
vrager alleen volksspreekwijzen verlangt en
geven daarom slechts deze. De trouwe hulp
aneer medewerkers heeft ons in staat gesteld
?r hem eene lange lijst van aan te bieden,
Van den stervende zegt men :
Hij ligt op het uiterste.
Hij ligt op het gijpen.
Hij ligt op het apegapen.
Het loopt met hem af.
ZiJn kaars is in de pip gebrand.
Zijn kaarsje gaat uit.
Hij is met den dood in ‘t spier.
Van den gestorvene.
Hij is dood.
Hij is mors dood.
Hij is zoo dood als eeu pier.
Hij is mortus.
Hij behoort tot de familie*der Obiiten..
HQ is kapot.
Hij is gekrepeerd.
Hij is om hals.
Hij heeft het afgelegd.
Hij is er geweest.
Hjj is ter zielen.
Hij is uit den tijd.
Hij is uit zijn lijden.
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Hu heeft er het hachtje (het Ieven) bij ingeschoten.
Hij heeft het laatste oliesel gehad.
H$ is voor den poes.
Hij is puut (te aseendelft).
Hij is geblazen.
Zijn licht is uitgeblazen.
w is uitgesnoten.
HU is uitgegaan als een eindje nachtkaars.
Hij heeft den razenden mot gekregen.
Zijne rekening is gesloten.
Zijn uurwerk is afgeloopen.
q is afgelost.
Hij heeft de lepel (de vork) neergelegd.
Hij heeft het bijltje neergelegd.
HG heeft de bajonet afgeslagen.
Hij heeft het hier beneden afgekorveed.
Hij past er voor.
HU heeft blaauweerwten (boonen)geslikt.
Hij heeft in het gras (zand) gebeten.
Hij heeft de luiken gesloten.
Hij heeft de vrienden goeden nacht gezegd.
l$j laat bedanken voor het vragen.
HU heeft het opgegeven.
Hij heeft het er aan moeten geven.
HU heeft het er bij laten zitten.
Hij is er voor gestreken.
Hij is er voor opgedraaid.
Hij heeft den dansniet
kunnen ontspringen.
Hij heeft er z@ achterste uitgedraaid.
l3ij heeft zijn aars toegeknepen.
Hij heeft het hoofd ne&rgelegd.
Hij heeft zijn beenen uitgestoken.
Hij ligt met den neus omhoog.
Hij ligt met de beenen omhoog.
HSj ligt op zijn rug (op zijn dooden rug).
Hij ligt met st$ve kuiten.
Bj ligt met koude hielen.
Hij is er om koud.
Hij ligt op stroo.
Hij heeft zijn laatste hemd aan.
Hij is in zijn planken huis (in het huisje
van zes planken).
Hij zit voor een onbepaalden tijd in de cellulaire
gevangenis.
Hij kan geen vin meer verroeren.
Zijne kiezen zullen hem geen zeer meer
doen.
Zijne ooren zullen niet meer tuiten.
Zijne naden zullen hem niet meer kraken.
Hij heeft zijn laatste brood gegeten.
Hi heeft zijn laatste borreltje binnen.
HG heeft geene pillen meer noodig.
Hij zal er niet vmn navertellen.
Magere Joost heeft hem ingepalmd.
Magere Hein heeft hem bi de botjssgemeester&
Izegrim senior heeft hem ingepakt,
Hij is ingerukt.
Hij is hem.
De snorwagen heeft hem ingepakt.
H$ heeft den grooten stap gedaan.

HU is afgemarcheerd.
Hij heeft den aftogt geblazen(denmarsch).
Hij heeft den kraaienmarsch geblazen.
m is uitgestapt.
Hij is uitgesneden.
Hij is opgestapt.
Hij is opgekrast.
Hij is vertrokken.
Hij heeft de reis aangenomen.
Hij heeft met donkere maan de groote reis
aangevangen.
Hij heeft groot verlof genomen.
Hij is met Heintje mede.
Hij is den weg van alle vleesch op.
Hij is in het bootje van Charon.
Hij is de bogt om.
Hij is het hoekje om.
Alw6er een die ons een eindje vooruit is.
Hij komt ook niet weerom.
Hii komt al haast weerom.
Hij is gepasseerd.
Hij is naar de maan.
Hij is naar de andere wereld.
Hij is naar de Perbiesjes.
HU is naar Jesjekeep.
Hij is naar Palermo.
Hij is naar kapitein Jas.’
Hij is om zeep.
HU is om kroosjes.
Hij is om een luchtje.
Hij is knollen gaan zaaijen.
Hij is gaan hemelen.
Hij is om een duivels broodje.
G is verhuisd.
HU is verkast.
Hij is naar de Elizeesche velden verhuisd.
Hij heeft zijne matten opgerold.
Hij heeft zijne biezen gepakt.
Hij heeft plaats gemaakt voor een ander.
Hij heeft den hak geschud.
Hij is uitgeknepen.
Hij is schoot gegaan.
Hij heeft de plaat gepoetst.
Hij is er stilletjes uitgekropen.
HiJ is gaan schuiven,
Hij is opgehoepeld,
Hij is geëclipseerd,
Hij is naar KuiIenbarg.
H$ is naar Aardenburg (inZWeIand),
Hij is naar Zandwerven.
Hij is uit zandkruijen.
Hij doet een zandwinkel.
Hij ligt met den neus iu ‘t zand.
H$ ligt onder de zwarte medder.
Hij is onder de zerken gekropen.
Hij is er onder gestopt.
Hij is er onder gerekend.
Hij is ingerekend.
HQ is weggehragt.
Hij is naar de bokkeweide.
Hij is naar Pierland (naar $M& @zar&&
tje, naar de pieren).
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lH$ is naar de grondvergadering.
of veranderde de eerstvolgende twee verzen,.
q i? in den gr0nd genezen.
zoo dat de geschrevene woorden konden blijHij is naar de pieleendjes.
ven staan, of was geen van beide mogelijk,
Hij is ad haa$os (voor de haaien).
dan voegde h$ er &n vers in, dat of met de
Hg is ad patres.
twee voorgaande, of met de twee volgende
HG is naar mjn grootje.
rumde. Gebeurde het hem op eene plaats
* is in de algemeen0 medicijnkist geval- waar vier rcmende verzen stonden, en hier
le,“”
.
kon het gemakkelijker dan elders gebeuren,
Hij is van de werfafgeloopen.
dan redde hij zich wel eens door uitlating
H@s voor de kraaian.
van eene regel en verandering van eene of
Eg is naar Rotterdam.
twee andere. Merkte de afschrijver
zelve
Hij is een engeltje in den hemel.
niet op dat hij eene regel had uitgelaten, dan
BESTUUBDEBS.
werd de tekst gewoonlijk zoo, dat ieder zien
moest dat er iets ontbrak. Eenen lateren afDrie rzjhenda +egeGX. bl. 101, Vr. 153). schrijver, die naar zijn handschrift copiëerde,
De Heer ROOS heeft op drie of vier plaatsen viel dit somt$ds in het oog, en deze trachtte
in den Reinaert een drietal rimenderegels
dan wel eens op z$e wijze den misslag van
aangetro&+n.
Hij meent dat al die plaatsen zlj’nen voorganger te herstellen.
eenen goeden zin geven. HU las bij WILLENS,
Laat ik er een paar voorbeelden van geven.
dat men bij onze ouden meer drieregelige De schrijver van een handschrift van NAERtijmen ontmoet. Daarmede kan hij niet over- LANTS Rijmhjbel had geschreven (vs. 16817) :
eenbrengen wat ik, Letteroefeningen 1858,
Dat menne worpe in enen pit
ND. X11, schreef: whoewel er geleerden zijn
Onder die lewen omme dit.
die er anders over denken, ik geloof dat onze
Maar ongelukkig slaat hij nu het oog op
epische dichtera nooit drie regels op elkander
hebben laten rijmen, en dat dus overal, waar d e volgende bladzijde of kolom, waar staat
(vs. 16837):
men bij hen drie rijmende regels vindt, eens
Ende worpene 8~ in 1. pit
regel te veel of te weinig ie.“Naar aanleiding
Al vul liebaerde omme dit,
daarvrtn vraagt hij, hoe dan die plaatsen uit
den Rehert verbeterd moeten worden, en of en in vergissing schrijft hij de regel die op dit
men bij onze oude dichters voorbeelden vindt laatste omme dit volgt. Maar nadat hij gevan vier *mende regels. Het is, dit spreekt schreven heeft :
vanzelve,eeneafw$singvan degewoneregel,
Dien pit sloot men met 1. bene.
wanneer men in gedichten, waarin de verzen
ontdekt
hij zijne dwaling. Wat doet hg nu?
altid twee aan twee rijmen, eene enkele maal
drie verzen ontmoet, die hetzelfde r$m heb- Hij haalt het geschrevene niet door, maar
ben. De vraag is dan, heeft de dichter zoo voegt er een vers bij van zijn eigen maaksel:
Boven I beneden, groot en cleene,
geschreven, of heeft de afschr&er hier, hetzij door bqvoeging, hetzu door uitlating des en de fout is hersteld, op zulk eene wijze dat
diqhters werk bedorven? Ik geloof, dat wij de meeste lezers niet ontdekken zullen dat
het aan den afschrdver
moeten wijten. Ik hij zich vergist heeft.
stel mij de zaak zoo voor. De afschriver
Gemakkelijker maakte hij of een andere
stelde er den hoogsten prijs op, een fraai af- afschrijver
van hetzelfde werk, het zich bij
schrift te maken. Vooral hij die dit werk on- vs. 13437. Wij lezen daar:
dernam om er geld mede te verdienen,en
hier
Ende hi voorseide, sonder ghile ,
was het den meesten om te doen, vermeed
Dat margxm, ter selver wile,
Die tijt 80 goet soude sijn,
niets zoo zeer als dat waardoor zijn afschrift
Dat men een mudde tarwen Qn
ontsierd zou worden. Wat stond nu leelijker
Of 11 mudde ghersten,
welc men woude,
dan eene doorhaling ? Liever liet hij eene
Om enen penninc copen soude,
fout staan of bedierf, waar hij eenmaal beEde na dier weerde al ander goet.
gonnen was eene fout te maken, den tekst
Doe sprac een, die daer bi stoet,
, nog erger, dan dat hij in zijn afschrift ZOU
Dat het niet en mach gheacien.
knoeien. Want dit viel elk die het zag in
In plaats van 80 goet soude sgn, schreef onze
het oog, terwil eene fout alleen door een afschrijver soude sijn soo goet. De zin leed
naauwkeurig lezer opgemerkt kon worden. daar niet door; doch goet en $jn rijmden
Nu maakte hij bij het begin van de regel niet. Maar ziet, wat verder staan een paar
eene fout en ontdekte die toen hij een of regels die op goet rijmen. Hij slaat dus eentwee woorden geschreven had. Wat zou h$ voudig vier regels over en vervolgt:
doen? Het geschrevene doorhalen ? Dat kon
Dat een sprac , die daer bi stoet enz.
niet. Eij verbroddelde dan, dit was het eeniEen voorbeeld van drie rijmende regels,
ge ,redmiddel, den tekst, voegde er een of
meer paren verzen van zijn eigen maaksel in waarvan er een van den afschriver is, kan
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de Heer ROOS vinden Beinaerl VS. 5505-7.
De laatste dezer regels is zonder twijfel des
afschrdvers
Werk. De genitivus gel@ en
het dwaze stopwoord in reden bewijzen het.
Een ander voorbeeld is waarschijnlijk vs.
4675. Het kan evenwel zijn dat hier eene
regel is weggelaten. In het Leven van S.
Lostgardis,I. YB. 955-957, is de tweede regel
later ingevoegd.
Dat een afschrijver eene regel uitliet, zoodat er eene enkele nietrimende regel, of waar
de dichter vier regels met hetzelfde rijmwoord
had, drie rijmende regels ontstonden, kon gemakketijk gebeuren. Hieraan is het, naar
mijn gevoelen, toe teschrijven dat men enkele
malen in handschriften onzer oude dichters
alleen staande, niet rijmende regels aantreft.
Er zijn er die meenen, dat dit somtijds wel
het gevolg is der slordigheid van den afschrijver, maar dat op andere plaatsen de dìchter inderdaad zoo geschreven heeft. Zoo b.‘v.
Prof. JONCXBLOET, Middenned. Versbouw, bl.
171. Tot de eersten, die op dit verschijnsel
opmerkzaam maakten, behooren de uitgevers
van het lste deel van MAERLANTS Spiegel
Hîstoriael. Zij vonden bij dezen dichter een
vers dat niet rijmde, bl. 48, vs. 61. ZiJ twijfelden niet of de dichter moest zoo geschreven hebben, en ten bewijze dat zoo iets meer
geschied was, halen zij twee plaatsen aan uit
de Natuurkunde van het heelal. Maar dit werk,
waar zij slechts één handschrift van kenden,
heeft CLABISSE later naar verscheidene handschriften uitgegeven, en nu is het gebleken
dat op die beide plaatsen, vs. 425 en 535, de
‘schrijver van het handschrift, dat zij kenden,
een vers heeft weggelaten. En wat de plaats
van MAERLANT betreft, men oordeele! Hij
heeft gesproken van dencolossus van REODUS
en gaat nu voort :
Dit was der VII wondere een,
Die ter werelt ie zonne besceen.
Ende ander C. colossus mede.

.ets ontbreekt, wij dit te danken hebben aan
,enen afschrijver, die een exemplaar voor
dch hebbende, waarin eene regel ontbrak,
nel door eene kleine verandering wist te
naken dat er een goede zin voor den dag
kwam, maar geene kans zag dit zoo te doen
lat er eene rijmende regel bij kwam.
Nog verdient het opmerking, dat dergelijke
verzen inzonderheid voorkomen in gedichten
waarvan wij slechts &n handschrift bezitten,
b. v. het tweede deel van den Reinaert , Lanzelot, de Lorreinen, de Velthemsche lirronijk.
Ik twijfel niet of wanneer menmeer handschriften daarvan vond, zouden veel van die
niet rijmende regels of drietallen timende
regels verdwijnen, op dezelfde wQze als die,
welke CLIG.YETT en STEENWINKEL in de natuurkunde van het heelal vonden, verdwenen
zijn.
Vier rijmende regels zijn bij onze oude
clichters alles behalve zeldzaam. De Heer
ROOS slab. v. behalve de plaatsen door JONCKBLOET aangewezen, Middenned. Versbouw,
bl. 172, de volgende op, waar ik er nog een
aantal zou kunnen bijvoegen&sTOKE, X. vs.
529, Walew., vs. 1053, Renout, vs. 280, Partenop., 6. vs. 15, 57. vs. 29, S. Lutgardis, 1.
vs. 825, 883, 897, II. vs. 181,778,1697,
1789, 1898, 111. VS. 112, 579, MAERLANTr
Rijmbgbel, vs. 9693, 12093,12333, 13265,
13277,14609,15357, enz.
Men beschouwe dit evenwel niet als vier
op elkander rijmende regels, maar als twee
paar rijmende regels. Het is bij toeval dat de
derde en vierde regel hetzelfde tijm hebben
als de eerste en tweede. Vandaar dat men
het rijmwoord van de eerste of tweede regel
Wel eens in de derde of vierde we&vindt,
b. v. XAERLANT, REjmhjbel, vs. 16783:
So dat bi tghewat maecte ondiep
Ten gbate daer die flume liep,
Die dor Babilonien daer liep,
Niemen waser die doe riep.

Watkan ditlaatsteversbeteekenen? Niets
LanceZot, N. 587 :
anders dan dit, dat die andere honderd colosHi vraechde Lancelote wie hi ware.
suBsen ook een van de zeven wonderen der
Ende Lanceloet seide hem daer nare,
wereld waren. Dat dit onzin is en dat MAERDat hi een vremt riddere ware,
LANT zoo niet geschreven kan hebben, zal
Uten lande van Lagers comen dare.
wel niemand tegenspreken.
P.LEE!iDERTZ,WZ.
Ik erkendat men somtijds eene niet rijmende regel of drie rijmende regels vindt, die
[L. J. maakt de opmerking, dat de drie rijmendereeenen goeden zin geven. Maar wij leeren uit g& op de aangehaalde plaatsen in de.vertatig. Fe
B~~g~~~~ bij BCEENE in 1752 heeft mtgegeven, met
een aantal voorbeelden, dat vele afschrijvers,
waar zij eene fout hadden gemaakt, of waar roorkomen.]
zij ín het exemplaar, dat zij naschreven, er
Brak (1X. bl. 127,Vr. 167). Brak betaeeene ontdekten, door weglating, bijvoeging of
verandering die fout vrij goed wisten te ver- kent zoutachttg. Men denke aan het engelhelpen, zoo althans dat de plaats eenen be- sohe brackish. ‘t Woord hangt welligt zamen
hoorlijken zin opleverde. Is het dan niet met breken en braken. Dit laatste gist ook
waarsch$nlijk
dat, waar wij eene niet rij- TERWEN in zijn Etymologisch Handwoordenb.
mende of drie rijmende regels ontmoeten, zon- der Nederduitsche taal, enz.
J. H. v. D.
der dat er aan den zin of aan het verband
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Brak. Ikgeloof, dat brak water nietsanders
beteekent dan gebroken water. Breken toch
bezigt men niet altijd in den zin van aan stuk
‘maken, b. v. geboken getallen.
Gebroken of verdeeld water is dus water
dat half zout, half zoet is.
Brak wordt ook wel braak geschreven, zie
b. v.a. L.~R~~~~,.?iouveau DBctionnaire de
poche, bl. 456: Lomache, adj. Eau -, braak
water.
Brak is dan ook hetzelfde als braak; want
braakland, waarnaar met verandering des
klinkers het dorp Broek en andere dorpen,
wier naam met Broek zamengesteld ziju (b.v.
Broek in Waterlaad, enz.), heeten, is ook niets
anders dan gebroken land.
Dat men van breken met verandering der
klinkers braak afleidt, wordt bevestigd door
de afleiding van inbraak, van inbreken.
Te meer geloof ik aan die afleiding van
breken, omdat van het Engelsohe to break
(waarvau vroeger de onvolm. verl. tid brake
in plaats van broke gebruikt werd), ook brackiah, HOU. brak afkomt.
Het is waar, de onvolm. verl. t$d brake is
zonder en brackish met eene c, doch die verwisseling heeft meermalen plaats, b. v. brack,
gebrek, met eene o komt van hetzelfde to
break, breken.
In den bovengenoemden
Dictionnaire de
poche, bl. 75, vond ik het Fransche woord
brac,dat half gezoutenbeteekent. Dit van ons
Nederlanders overgenomene woord heeft
ook weder de beteekenis van gebroken, verdeeld, hau.

Dit zij genoeg om aan te toonen,
niets anders is dan gebroken.

dat brak

DEYACCABEëR.

[Brak (KIL. ve&alt het aquae marinae saporem quodam modo referens) zsl wel afgeleid z$n van het enkelvond van den verledenen tijd van &eksn. Braak raater,
dst DE XACCABE~IS in een woordenboek vond, is zeker
eene drukfout.]
Geboorte- en atmfjaren

nemen, denkelijk tot aan zijn overlijden in
1628. Van zijne familiebetrekking schijnt
weinig bekend te zijn, en de Doop- en Huwlgkaboeken te Amat. schiJnen niets daarvan te
vermelden. Men weet dat hij in den jare 1615
van Wezel te Amsterdam gekomen is; welligt
dat aldaar berigten waren in te winnen. Nog
bestaat het Album van s. GOULARTIUS vati
1597-1599, ongetwtifeld
van hem of van
zdn’ vader afkomstig, hetwelk in 1850 bU de
familie ERsCUEDti te &?aarlem berustende
was, zie Handelingen der Maatach. v. Letterkunde te Leiden, 1850, bl. 39.
V. D. N.

Galante dichtluimen van Mr. W. Bilderdijk
:1X. bl. 165, Vr. 261). De bezitter van de
Gedachten (BrotMche) , dichtbundeltje van
1780, vermeld op de I$st der werken van Mr.
W.RILDERDXJK,tXl V3?OU'.?e K. W. BILDERDIJK, door B. KLINKERT als Bejvoegael van de

Navoracher in 1853 uitgegeven, bl. 7, zal de

kwestie welligt kunnen uitmaken.

c/4-

Kerkgezang (1X. bl. 165,Vr. 262). De vrager zal zijnen weet,lust grootendeels
bevreSgd kunnen vinden in VAN IPEREN, Kerkel.

Hiat. van het Psalmgezang; P. LOOBJES ADZ.,
Redevoering over het Christen Kerkgezang,
Haarlem 1805 ; SCHULTZ JACOBI, Gesch. van
het Godad. gezang b2j de Lutherachen in de Ne-

derlanden, Utrecht 1843. Voorts raadplege
hij de voorberigten voor de gezangboeken, die
bij de onderscheidene gezindten in onsvaderland in gebruik zijn; en vergete niet op te
merken, dat binnen de ‘laatste 4 of 5 jaren
bij de Waalsche,
Remonatranteche en Hersteld
Lutherache gemeenten nieuwe boeken zjjn ingevoerd.
S. J.
Coliaka

(1X. bl. 201, Vr. 268). De vraag
deze vermakel$heid is reeds geden iVavoracher IV. bl. 256 en beantwoord in V. bl. 105.
L,
J.

, omtrent
, daan in

vanEngelachs
achrgGelkinge (1X. bl. 201, Vr. 275). Over deze
vers (1X. bl. 130 ,Vr. 177). De Kon&- en Let4
familie
en hare twisten kan men naslaan:
terbode van 1816, No. 34, berigt, dat te PhilaWoordenboek, XVII. bl.
de@hia in het midden van December des vo- KOK , Vaderlandach
rigen jaars (1815) aldaar is overleden de be- 2 17 ; WAQENAAR, Vaderl. Gesch., 11. bl. 361 i
Gronìnroemde Natuuronderzoeker Professor BAR- WESTEYDORP, Jaarboek derprovìnoie
TON, enz. Kan dit de in de vraag bedoelde , gen, 1. bl. 247,253,268-271,274 en vooral
BCHOTANTJB , Be Geschiedenissen kerckelyck
schrijver BARTON zin, geb. 1784?
V. D. N.
ende wereldtlyck van Friesland. Be KOK leest
men o. &. Ijdat men in den geheelen oorlog, nieSimonCoulartsfam~IX.bl. 131,Vr.185),
mands eigen naam gevoegd Vsndt bij dien van het
Behalve hetgeen NICEROI en BAYLE van de- geaZagt ; ja dat er aslfa in de Jaarboeken geen
zen GOULART hebben opgeteekend,
is ook gewag wordt gemaakt van iemand der Gelekingen.
_ c. P. L.
doordenHeer!rIDEMAx,de&emonatr.
Broedersckap, van hem gewag gemaakt. Het blijkt
Guilielmus Maran~oloaaa
(1X. bl. 201,
daaruit dat hij na zi&e afzetting zich naak
3’redrikatad heeft begeven, en dat in 1624 Vr. 276). Wie was hij ? vraagt J. BOUMAH,
aan hem werd toegestaan aldaur den namid- bezitter van een exemplaar van zijn portret.
dag-godsdienst in de Frassche taal waar te MARANUS is een beroemd regtsgefurde gel
p. I&

’
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weest uit de XVIde eeuw (geb. te Taulouse,
30 Junij 1649, overl. 11 Dec. 1621), leerling
van den vermaarden JACOB~~UJACIUS,
later
z!jn opvolger aan de Hoogeschool te ToulouSB. Te vergeefs zocht men hem na den dood
van ~IJJACJUB in diens plaats te Bourges aan
te stellen. Hij bleef in zijne oude betrekking.
Dan ten jare 1592 een gezantschap te Rome
zullende bekleeden, had hij het ongeluk om
op den zeetogt derwaarts doorTunetaansche
kapers aangehouden en als slaaf verkocht te
worden. Met moeite verkreeg men zijne loslating tegen 3000 zilveren kroonen, welke
het gewest zijner inwoning gaarne, zoo gezegd wordt, voor den verdienstelijken
geleerde veil had. Teruggekeerd, vatte hij weder
met moed zijn leeraarsambt op; hij mogt
soms tot twee duizend leerlingen te gelijk
ouder zijn gehoor vereenigd zien. Wel ontstonden er nu en dan onder dat tal studerenden hevige geschillen, zelfs vechtpartijen
tot voor het huis van XARASUS, zodat men
daar wreede treurtoonelen zag ontstaan, (zo0
meldt z$n geschiedschrijver) : maar haar geliefde leeraar behoefde naauwelijks zich te
vertoonen, of de opgewonde jeugd keerde
dade%k in rust en ging eerbiedig uiteen.
Met de voornaamste geleerden en staatslieden van zijn’ tijd stond hij in naauwe betrek-.
king. Zelfs verzekert men, dat hij de geesteQkheid ten vraagbaak strekte. DaFransche
&ogleeraar C. H. TBOTZ achtte zijne geschriften van dat belang, dat hij daarvan ten
jare 1741 eene nieuwe uitgave deed bezorgen (fol.), met een in koper gegraveerd portret , waarschijnlijk hetzelfde, waarvan een
uitgesneden exemplaar thans in het bezit is
van den Heer 5. BOTJXAN. Men zie over MARANUS: SAXE, Onom. liter., t. IV. p. 31, en
vooral den schrgver van zijn leven, dien
s~~~niet schijnt gekend te hebben, BERNARD
YEDOXIUS, Vita Gulielti Marani, opgenomen
i n de Vitae clarissimowna Jureconsultorztm
van c. ff. BUDERUS (Jena, 1742), p. 131-176.
QUIEsCENDO.
[V. D. N. en B. vetijzen, behalve naar de uitgaven
der werken vau %ARANUE en het &omas~. van WXE ,
naarJöOBE~,

Gel,

taal gesproken wordt, obi genoemd; maar de
eigenlijke Javaan, de bewoner van het oostèlijk halfdeel van het eiland Java, noemt
haar ketella,bij de uitspraak van welk woord
men bepaald op de lettergreep tel drukt.
In het jaar 1849 en 1850 ten tijde van den
hongersnood ia Damak, heb ik op mijn erf
een’ halven bouw met deze vrucht doen aanplanten voor het volk mijner kampong, want
ook op Samarang was de rijst schaars&.
De aanplant geschiedde door de ranken,
bij stukken van eene palm lang, te pooten.
S:A:
Symboliek der kleuren (1X. bl. 202,Vr. 283).
Voor eenigen tijd schreef ik het volgende
over uit de 34ste editie van Het masker der
wereld door POIRTERS te Gent.
Wit = onnoozelheid (onschuld). Blaauw
= getrouwigheid. Gombien I vriendschap,
Geel = vermaak. Rood = wraakgierigheid.
Kncarnaat 3 liefde. Groen = hoop. Tarneit
= misnoegen. Grijs = arbeid. Feuille morte
= wanhoop.
Het schi&t echter dat er nog al verschillende verklaringen bestaan; geel o. a. heb ik
altijd als de kleur der valschheid hooren verklaren. Eene waarschijnlijk vollediger opgave zoude te vinden zijn in een boekje in
12O. getiteld: Le language des fleurt (plaats
en jaartal zijn mij onbekend).
D.teD.

Jacobue Geus& (1X. bl. 203,Vr. 284) was
Doctor in de geneeskunde, en werd in 1663
proponent bij de classis van Leeuwarden. In
1671 tot predikant in het friesche dorp Paesens beroepen, werd dat beroep den 2den
October van dat jaar geapprobeerd. Hij is
schter kort na het aanvaarden zijner bediening ini dezelfde maand overleden. HU was
waarsch$lijk ook de schrijver van: Aanmerkàngen van alderhande soorten van wonden,
12O. Zie COLUIIBA en DREAS, Naaml2jst der
pred. bzj’ de Classis van Dokkum, bl. 164 ; VAN
ABKOQDE, Naamreg. van Ned. Boek., dl. 1. st.
DI. ; VAN HARDERWIJK, Biogr. Woordenboek
der Nederl. op het woord.

&. S.V.]

De Hetich (1X. bl. 202, Vr. 280). De wortel of het knolgewas in Brazilië, Hetich genaamd, en daar gevonden door den Franschen
reiziger JORANXESLERIL)S(88ReRrarBL1naam
voor eenen Fransohman),
is, volgens in de
vraag gegevene omschrijving, dezelfde knolvrucht, welke hier (Haarlem) door tuiniers
en bloemisten soms verkocht wordt onder
den titel van Batatas China ; het is dezelfde
vrucht, welke door de zeevarenden jam of
jamjammer genoemd wordt.
Deze vrucht wordt teBataviaop het eiland
Java, waar door den inlander de Sundasche

[Het volgende voegen wij er bij uit het antwoord van
T. b. R. H4 schgnt 0ngebOwa overleden te zijn, dth8
geene weduwe of kind te hebben nagelaten, daar de bero ing van zënen opvolger bij de Deputt. Classis gesppro"g eerd werd den 22Yten JanuarQ 1672 (niet Jtij, mmds ao~crhm~ en DBEAS, b%zamk

der Pred.

van

de

C~OSS. I)okkum
, bl. 164 vermelden), hij wordt daar JAC.
3EUBIU8
en ook Med. Doctor genoemd. Volgens A. WBWEBDA, dl. 1. Zde stuk, bl. 387, gaf QEUSIUS uit: Exer:itationes Philologàcas in XL Authores CIussicos tam
Croecos quam Lotakos. Franeq. 1665, 4O.J

C. vat6 Waenera (1X. bl. 203,Vr. 285). lhw

werd,proponentzijnle, in 1760 te Noordeloos als predikant beYestigd, en vertrok als zoodanig in î764 naar
:ORNELISVANWAENEN

.
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Naassluis, en bekwam in 1797 zìjn emeri

taat.

- zijn

ZOOn

JACOBUB AmLBERTUSVAl

werd in 1791 predikant te ‘Wilsveei
en in 1795 te Woerden, en stierf te Voorbur!
als rustend leeraar van Woerden, den 28steI
Aug. 1843. Van dezen laatsten las ik eenc
leerrede, ik meen, ter herrinnering van, o
kort na het bloedig bezoek der Franschen tc
Woerden in 1813 gehouden, die mi niet naa:
meer van ztne pen deed begeeren.
CORNELIS VAN WAENEN hadeen’broeder
WILHELMUS genaamd, die successivelijk
pre
dikant te Uithoorn en Cuclelstaart, te Katwgi
aan Zee en te Stad aan ‘t Haringvliet is ge.
s. s. 6.
weest.
WAENEN

THii werd. zoo als T A. R. ons uit de Boekzalen val
di& t$d m&ddt , geboren te Gorinchem en overleed t
Delft 27 JIUI~ 1805, ruim 72 jaren oud.]

I. Orobio (1X. bl. 203, Vr. 286). hAäIi
of BALTHASAB DE CASTRO was eeI
Joodsch schrijver uit de XVIIde eeuw, ge.
boren,naar RODRIGUEZ DE CASTRO,~~ Por.
tugal, doch volgens den Abt DE ROSSI, ir
Spa+e. Wel was hij van R. C. ouders geboren, maar hij werd desniettemin opgevoed ir
de leerstellingen van het Mozaïsmus, waar.
van hij echter niet veel anders aannam dar
de vasten en den grooten verzoendag. Hij hac
zich in de scholastische wijsbegeerte zoodanig geoefend, dat men hem vergunde onder.
wgs in de metaphysica te geven aan de hoogeschool van Salamanca. Later vestigde hij
zijn verblgf in Sevilla, alwaar hij de geneeskundeuitoefende; niet lang had hij aldaal
gewoond, of hij werd aan eklaagd als eer
Jood en voor de regtbank fer inquisitie gesleept. Men wierp hem in eenen kerker, tel
naauwernood groot geao-eg om zich daarin
om te kunnen keeren, en deed hem allerlei
folteringen ondergaan, waarvan hij zelf een
zeer roerend tafereel ophangt. Menigmalen,
beliJdt hij, was hij op het punt van waanzinnig te worden, terwijl hij aan zichzelven de
vraag deed, of l$j inderdaad diezelfde QBOBSO
was, ifie zich te voren vd in Sevilla had mogen bewegen. Dikwijls ook waaade hg, dat
zgn vorig leven slechts een droom was geweest, en hij het eerste licht aanschouwd
hud in het hol, dat waarschijnlijk ook wel de
plaats zoude zijn waar hij sterven zou. Vaak
hield hij zich bezig met bovennatuurlijke
twistgedingen, waarbij hij als opponens , als
defendens en als moderator tevens sprak. In
dusdanigen
toestand werd hij eindelijk in verhoor genomen, bleef zijn Jodendom ontkennen en werd daarop veroordeeld om gepijnigd
te worden. Dit beschrijft hij zelf: men voerde
hem in het midden van een onderaardseh
gewelf, slechts door eenige toortsen verlicht,
alwaar hij verscheen voor twee personen,
eenen regt,er en den geheimschrijver der inquisitie. Hij bleef echter aanhoudend ont0~0~x0

kennen wat men hem ten laste legde, zoodat
men hem overgaf aan den scherpregter.
Deze
ontkleedde hem, bond hem handen en voeten\
met een touw, deed hem vervolgens op een
stoeltje klimmen en haalde alsnu het touw
door ijzeren ringen, welke in den muur vastgeklonken waren. Nu rukte men den stoel
onder zijne voeten weg, zoodat hij bleef hangen aan het touw, hetwelk de beul steeds
vaster aantrok. Die banden, welke in het
vleesch dringen, en handen en voeten derwtze doen zwellen, dat het bloed aan de
toppen der nagelen wordt uitgeperst, veroorzaken de folterendste
pijnen. Evenwel,
toen de smarten van OROBIO het hoogste toppunt schenen bereikt te hebben, zeide men
hem, dat zulks nog slechts een aanvang was.
Hij bleef niettemin ontkennen, en werd daarop niet meer gefolterd; men liet z$ne wonden
genezen en ontsloeg hem uit den kerker. Toen
hij zijne vrijheid herkregen had, begaf hrj
zich naar Frankrijk, en kreeg eene aanstelling als Hoogleeraar in de geneeskunde te
[roulouse. Hij leefde thans uiterlijk als een
R. C. Christen, doch hij konde zijne ware gevoelens niet op den duur verzwijgen noch
verloochenen, en daar hij de openbaarmaking
er van in Toulouse niet geraden vond, v0stigde hij zich in Amsterdam, legde aldaar
openlijk zijne belijdenis af als belijder van
MOZES en de Profeten, en onderwierp zich
aan de wet, volgens welke hij als zoo&nig
zoude erkend worden door zijne nieuwe geloofsgenooten.
Ook te Amstefdam 0efeml.e hi;j
de geneeskunde uit, en beril daar bekend met
den Remonstrantschen
Hoogleeraar P. VAN
LIMBORCH, met wien hij &h in eenen
pennen&@ wikkelde over de meerdere voortre%elijkheid van den Christelijken of den
Joodschen godsdienst. De Am& CoU&o,
welke het verslag van dit twiatgeditxgbehelst, mogt inderdaad wei tot voorbeeld WCWden genomen bij alle dergelgke twietgedingen;wanttusschenVaN LI&t~OKmen@&Xiio
bleef de toon zacht, vriendelijk en gematigd,
terwijl nergens eenige bittere vuilaardigheid
dooretraalt. ORoB stierf in 1637, en na
zijnen dood gaf VAN LIMBORCH het tusschan
beiden gevoerd geschil uit, onder den genoemden titel van Amica Co.&+. Bovendien
heeft ofmm0 eeneu Commentadio in Jeremiam
;eschreven ; eenige andere en vooral godge.eerde werken heeft hij nog geschreven in
le Spaansche taal, welke alle in BBn deel zijn
raamgevat.
K. v. S. No. 2.
I. Orobio. Van dezen Amsterdamschen ge+
leesheer spreekt J. LE CLERC, in zijne lijk*ede op PH. VAN LIMBORCH, geplaatst voor
diens Theologia Christiana, ed. V. 1730, en
uitvoeriger in de Bibliothèque U&vers. et Hist.,
,. VII. ArtcXI. p. 289-330. Zijne berig.en komen kortelijk hierop neder:
41 *

.
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In zijn vaderland (Spanje) voerde 0~0~10
vroeger den naam van Don BALTEABAR OROBIO en bekleedde, onder eene voorgewende belijdenis van den R.C. godsdienst, te Salanaanca
het Lectoraat in de Metaphyaica, zette zich
vervolgena als geneesheer te Sevi& neder, en
moest eindetij k , ten gevolge van de bemoeijingen der inquisitie, drie jaren lang in den
kerker de vreeaelijkate
kwellingen verduren, waarvan het verhaal den hoorder de
tranen uit de oogen perste en het verlangen
deed ontstaan, dat de gruwelijk vervolgde
man ztin wedervaren door den druk nemeen
mogt maken. Zoodra hij weder op vrie voeten gesteld was, begaf hij zich naar Frankrijk, waar hij tot Hoogleeraar in de geneeakunde te l’oulouse benoemd werd. Maar onze
pseudo-Christen , wien het verdroot, langer
eene hem hatelijke rol te spelen, legde weldra zijn ambt neder, om zich naar het gastvrije Amsterdam te begeven, waar hij vervolgens als volbloed Israëliet de geneeskunde niet zonder lof uitoefende en omstreeks
1687 (*) overleed.
&!et dezen 18AäC 0~0~10 hield Prof. VAN
LINBORCH in 1686, ten huize van zijnen neef,
den geneesheer EQBERTUS VENIUS. een mondgesprek over eenige godsdienstige geachilDunten. Daar echter de monclelinre redetwist
-.
eanleiding -gegeven had tot weilig afdoende
uitweidingen en onduidelijke vooratelling8n,
vond men beter de zaak schrift&jk te behaudelen. Hierop verscheen dan ook in 1687 vAx
LIUBORCHS werk: De vetitate religionis Christianae amica colbtio cum erudito Judaeo. Subhuic libro tractatus, cui titulus : URIELIS ACOSTA exemplar vitae Aumaraae; addita
est brsvis pefutatio argumenborum, quibus ACOSTA omnem religionem revelatam
impugnat. Gou-

jungitur

da8 1687,40. Baail. 1740,8O., van welk werk
in de Biblioth. Univers., t. a. p. verslag gegeven wordt. Ook over den schrijver van het
achtergevoegde stukje zie men t. a. p,, p. 327
-33@ an vooral Nav. VIL bl. 215 vlg.
De vertaling der Amica collatie, grootendeels door VAN LIYBORCE zelven bewerkt,
verscheen in 1735 ten tweede male in het
B’.
licht,
(Van denzelfden inhoud is het antwoord van ‘p*-y.
Uit dat van QUIEBCENDO nemen uplj nog het volgende
over: In de voorrede der vertaling van VAN LIMBOECHS
Deuerit.
relig. Chr. heeft JOANNEB DEQOEDE de voornaamste bijzonderheden van het leven van OBOBIO opg&ekend(zieca~~~~~~~cni, Bibliotheca Remonstrant.
p.103). Na zijn’ dood verschenen enkele van zijne in
handschrift nagelatene werken in arak. Men kan den inhoud dmrvan kennen uit de opgave bij J . B ABNAQE, sist.
&s Juifi, t. 1X. p. 104’7. !Aij waren in handschrift voorhanden in de Bibliotheca Sarraziana (zie den Catalog.
p. 21), en werden aldaar in 1716 voorf64,- verkocht.
(*) Kort na de uitgave van VAN LIIBOKCH8 hica
collalio. Is dus het in de vraag vermelde werk een opus
pos~~unaum, of beataat er ook een vroegere druk, dan die
van 1703 ?

Met de meeste uitvoerigheid handelt over zijne schriften
de geleerde J. B. DE 80831, uizionario slorko degli
autori&rei. (Parma 1802) t. 11. p. 83.1

11

Prophetia de futuris pontijcibus Romanis
(1X. bl. 203, Vr. 289). JVg herinneren ons
niet, ergens eene nederlandache
vertaling van
de profetisch-symbolische lijst omtrent de
volgreeks der Pausen te hebben gevonden,
di8 aan den Ierachen Aartsbisschop MALACHIAS, den tijdgenoot en vriend van BERNHARD VAL CLAIRVAUX, wordt toegeschreven.
De aanduidingen zijn nu eens van het karakter der Pausen, dan weder van hunne afkomst en geboorte of van toevallige uiterlijke omstandigheden ontleend. Zoo zal b. v.
ADRIAAN VI op deze lijst Leo Florentinus
zijn, omdat zijn vader FLORIS heette en hij
een leeuw in zijn wapen had. Naar het verlangen van den vrager geven wij hier op, wat
ar omtrent de laatste Pausen voorkomt,. Op
Aquila rapm, waarbij men PIUS VII meent te
herkennen, wien de roovende arend niet ontzag, volgen nog vijftien. Canis et Coluber zal
LEO X11 zijn, die de trouw van den hond met
3e listigheid der slang vereenigde. Vir religiosus zal op den bij uitstek vromen PIUS
VIII passen. De balneig Elruriae zal op GREXVI zien, geboren te Belluno, eene
t >ORIUS
badplaats. Crux de Cruce zal den tegenwoorligen Paus PIUS 1X bedoelen en zijn kruis,
sinnebeeld van zijn lijden. Ieder gevoelt hoe
mbepald deze aanduidingen, en hoe geclrongen deze verklaringen zijn. Dan liggen nog
:n de toekomst verborgen : Lumen de Coelo. Qnis ardens. - Religio depopulata. - Fides

ii
i

rntrepida. - Pastor angelicus. - Pastor et
Nauta. - Flos fzorum. - De medietate LUaae. - De labore Solis. - Gloria Olivae. Petrus Romanus. En dan ia het einde er !
[Met het bovenstaande komt een ander ongeteekend
&voord overeen. Het meldt ons nog dat PALACHIAS,
htsbisschop van Down, in 1148 is overleden.]

Wïnandus

Pighius (IX. bl. 203, Vr. 290).

WINANDUS PIGHIOS, of, gelijk hij zich eigenlijk noemde,STEPHANUSVINANDUSPIGHIUS,

in 1520 te Kampen geboren, was de zuaterazoon (*) van LUTHERS geleerden beatr$ler
ALBERTUS PIGRIUS. Na in zijne geboorteplaats zijne eerste opleiding ontvangen t8
hebben, vertrok hij, toegerust met grondige
kennis van de Latijnache en Griekache taal,
naar de Leuvensche hoogeachool, voltooide
aldaar ziJne studiën en begaf zich vervolgens
naar Rome, ten einde op dien klassieken bodem de vete& aevi monumenta te kunnen bestuderen. Hij verkreeg dan ook spoedig groo(*) In WINANDUFJ'

korte levenebeschrijving, opgesteld

door JOE. WINTERUS en geplaatst voor het tweede deel
der Andes Romanorum , wordt de naam z$ns vaders
niet vermeld. Waarschijnlijk zal hij das dien van zijnen
in de geleerde wereld bekenden oom ALBEBTUS PI~HIUB

hebben aangenomen.
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áe kennis van theaters, standbeelden en muntin en werd zeer bedreven in het afbeelden
dezer gedenkstukken. Zijne kunde verwierf
hem den gemeenzamen
omgang met versoheidene geleerden, o. a. met den Kardinaal MARCELLUS
CEBVINUB,
die, in 1555 onder den
naam van ~~ARCICLIAJ~ II tot Paus verkozen,
hem door het aanbieden van eervolle kerkelijke ambten be zich zocht te houden. MARCELLUB spoedig daarop gevolgde dood was
echter de slagboom, die PIGEIUS het intreden
eener schitterende loopbaan belette. Na een
achtjarig verblif te Rome trad hg in dienst
van den Kardinaal GRANVELLE, dien hij 14
jaren lang, zoo door het schrijven zdner Latijnsche brieyen, als de zorg voor z$ne bibliotheek, behulpzaam was. Als leermeester van
KAREL, zoon van WILHELM,
Hertog van Kleef
en Gtdik, vergezelde hij in 1575 zijnen kweekeling naar Rome, ter viering van het door
GREGORIUS XIII aangekondigde jubeljaar.
Later werd hg Kanunnik en Scholarch te
Xanten, waar h$ , bemind en geacht door iedereen, zun overig leven doorbragt en den
16den October 1604 overleed.
Hij was de boezemvriend van LIPSIUS, die
zulks in verscheidene zijner brieven deed blijken. Zijne uitgave van VALERIUS IAXIIUS
(Antv.1567,1574,1592) maakte veel opgang.
LIPSIUS (El&. L. 11. c. 11) prijst haar zeer
en beveelt PIGRIUS' kritiek anderen ten voorbeeldaan. Ook s~~~p~~ns(Deartectit., p.12)
getuigt,dat VALERIUS MBXIPUS aan PIQHIUS'
kritiek de gezondheid, ja het leven te danken
had. PI~HIUS zelve zegt in de opdragt zener
eerste uitgave, dat hij met behulp van 8 of 10
codices zunen schrijver op meer dan 800 bedorven plaatsen verbeterd heeft. Men zie
echter TORRENIUS, in de praefatio voor z$ne
uitgave, L. B. 1736, p. 8. Verder gaf hiJ uit;
Themis Dea, live de Zege divina, Antv. 1568,
ook opgenomen in JAC. QRONOVII Thes. Ant.
Grafc., tom. 1X; M’thologiu
_^_
_ sic r& Opas vel in
anm partes, te zelides plaatse opgenomen ;
Fasti Hagistratuum

Romanorum

( Thes. Ad.

tom. X1); HercasZes
Prodiciue , Antv.
1587, eene beschtiving van het bovengemelde Jubeljaar en lofrede op zijnen kweekeling
KAREL, die in 1575 te Rome overleden was;
Annales Romanorwn, 111 ~011. fol., Antv. ap.
PLANT. 1609. De verdere uitgave van dit zijn
laatste werk had hU op e$n sterfbed aan ANDBEASSCEOTTUS
opgedragen.
Bt.
Bom.,

[Den titel ven het laatstgemelde werk van PIGH'IUS is,
volgens mededeeling van K. v. S. Ne. 2, Annales mag&
tratu~m et provinciarum S. P. Q. R. a6 urbe ooudita,
incomparab% labore et auctorum antiguitatumque
vatiia monumentis wppleti, Ad. 1599-1615, 3 din. fol.
&rJIEsCEX?DO verwijst nam TAXE, Ch?m.III.p. 432en
PAQUOT , Mtfm., 11. p. 187-191; J. C. K. bovendien
naar FOPmE, Bibl. Belg., 1108, en Bekn. Biogr.
Woordenboek. o.h. w.]

VRAGENDOORHRTBE8TUURBEANTWOORD.
B H’. wenscht te weten wie P. v. W. Ne., J. P. B.,
H. J. R. zijn, die met LUBLINH Gelkrtsfabslen
vertaald hebben. Het z$n VU WINTEP, BBOECKHOOB
en

enEOULLAUD.
t vraagt naar den oorsprong van het woord uonni8. Het

is eene afleiding met nis van den verleden Qd van het
werkwoord
vinden.
Aan HANT. antwoorden wij, dat het in het Nederlandsch
en Hoogduitsch aan vertakgen vBn ROYEBUS
niet ontbreekt. Voor de beste houdt men in de eene taal die van
'8 QRAVENWEEBT, in de andere die van J. K. ~088.
P., die eene eenvoudige verklaring verlangt van de berekening der snelheid van het licht, kan deze vinden bij
HAISER, De Sterrenhemelverklaard, bl. 196-199.
Op zijne vraag of het eene juiste opmerking is, dat het
zoogeneamde achteroverliggen der maan, een voorteeken
vin ruw weder is; antwoorden wg hem met de volgende
regela uit hetzelfde werk, bl. 154. xl)e punten waarin
het verlichte deel der maan uitloopt, als zU zich kort voor
of kort na de nieuwe maan, onder eene sikkelvormige
gedaante vertoont, noemt men gewoonlijk hare horens. De
lijn, door die horens gaande, moet altijd loodregt staan
op de l@ , die men zich van de maan naar de zon getrokken kan verbeelden, zoodat de stand van die horens, geheel en al door den stand der zon, boven of onder den horizon , bepuald tiordt.”
SOAPEA

wens& in ons tijdschrift de verschillende

zegswijzen omtrent weêraveranderingen,
in de onderscheidene streken van ons land in gebruik, verzameld te zien.
HQ meent dat daaronder niet onbelangrijke bijdragen znllen voorkomen voor de meteorologie, eene wetenschap,
die nog in hare kindsohheid is. WU twijfelen daaraan. W$
houden het er voor dat alleen naauwkeurige waarnemingen voor die wetenschap van belang zijn, maar volksmeeningen voor haar niet de minste waarde hebben.
Dat sommige fransde schruvers van zeven egyptische
pl en spreken, is of onkunde of vergissing. Misschien
heb
7l ensnnAoosmagere koeijen hen in den war gebragt.
De schrdver van de Re&gionsurijheyt, die onder de
zinspreukna
beter schreef en wiens naam H.C. R.wensoht
te weten, is de bekende PIETER 3~x8~. TWIBOR, leeraar
bij de Doopsgezinden te Hoorn, geb. 1665, pest. 1636.
Vgl. a. SCHIJN, Gesch. der Mennon.,dl. 11. vooral bl.

519.
BU

hetgeen wij bl. 198 voor az@etten

gezegd hebben,

voezen wii noahet volRende, ons <loor LABOBABTEE~~

zi& aa&ekeÜingeu medegedeeld.
#uResol. der Vergad. van 17s 2 Aug. AO. 1308 @ostIndische Comp.).
Dat men elck schip niet meer sal meede geven als een
rilvere echale, sonder ander silvenc>erck, de sufj%tten
daer niet onder begrepen.
Id. 11 Maert A”. 1630.
Om eenen egalen voet onder de @meren te houden in
de vereeringe van de su@etten eñ anderen, is bg de xvQ
geresolveert, dat men van nu voortaen de 5uffletten
aan
de Schipper
. eü Hwgaootsman eíï drie quartiermeesters
te geven cal mBeclten, te weeten:
Het suf~eet van den schipper vau si6ver vergult , VU
ongevaerlyck acht oncen tot 4s). gulden.
D’anderen van silve*, ‘t atuok van vier onoen, tot ses
eR vyfli& stuyvers d’once eïì sea en veertih voor ‘t stuck
voor ‘t fatsoen.
En tot yder su&%t een orange sluyer van dobbel casteeot. lanok 2’/, elle 8, Elff stuyvers d’Elle.
Voor deProvoosten tweeprovooatstocken,als
een groote eñ een cleyne stock van slecht (gewoon) ebbenhout sonder silver beslach eÏi tot yder een orange sluyer vau l’/s
elle.
IS vorder geresolveert dat men voortaen aan de oom-
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Geen noch aen den srchipper geen degens en sal vereeren,
maer de Comp. van die onnoodige oosten excuseren.“”
*Het gebruik van sufjetten zoo ook vau stokken voor
de provoosten, heeft tot heden aan boord der oorlogschepen stand ehouden; de eerste onder den naam vanJIu$,
die meerenf eels nog van zilver, doch ook wel van koper
vervaardigd wordt, en waarvan de schipper, bootsman,
schieman en hunne maats, alsmede de kwartiermeesters
voorzien zijn. De provoost heeftnog een stokje, ongeveer
drie palmen lang, waaraan aan het uiteinde een oranjestrikje bevestigd is; in ambtsbetrekking zoo als bij afstraffingen enz. maakt hij hiervan gebruik.

AABNTEEHERINGEN.

Oudste Oudkeden. Tot de zeer oude gedenkstukken der menschelijke nijverheid behooren wel reeds de koperen spijkers uit den
kalksteen bij Ne’ce - de sleutels en ‘t hoe!ijzer in het gips van NontuJartre (FORTIS, ln
het Jownal de Ykysipue, tom. 1;) - de messen en andere @eren werktuigen in den mergel van ‘t Meer van Constans (HALLEK’S
Briefe, 11. S. 66) - de behakte boomstam,
ontdekt op eene verhevenheid te Cintitznuti
aan den Ohio, 60 voeten diep in den grond
(Bibl. Brittann.XLI, p. 98) [en welligt gelijktijdig met de hooge en dikke muren, ten westen van Chilicothe, nabij genoemde stad, en
elders, waarvan de oorsprong geheel in het
duister ligt (National Cyclopaedia, op ‘t woord
Ohio, vol. 1X, p. SZ)] -het huisraad, dat,
vermengd met overblijfselen van dieren uit
de voorwereld, b. v. van olifanten, in eene
mergellaag te Midleton werd ontdekt (Nationat Intelligenter van Washington van den
4deu Augustus 1819)] - de met eene bijl
uitgehouwene plank, gevonden in de nabgheid van den beweerden vulkaan Butaressa
in Auwergne, 100 voeten onder ‘t basalt (JournoZ de Physique,
t. XXII, Jaargang van
1823) -gelijk ook het steenen mes, dat in
17.53 in eene kalksteengroef nabij nieqfckatel
tusschen de steenbeddingen in gevonden
werd - de bij Aken op eene aanzienlijke
diepte ontdekte en geheel van steenkool omvatte, met smelt$zer gevulde pot 2 de in de
steengroeven bij Bellevilleen Ckaronne gevondene werktuigen ; de breekhamer, ingesloten
in een groot stuk steenkool, dat in de mijn
van het Ostemoald, noordelijk aan den straatweg van Hildesheim naar Hameln, uit eene
60 a 80 voet diep steenkolenlaag naar boven
gebragt werd [;een bewijs, dat of de steenkool niet zoo oud is ais de geologen beweren,
of dat het menschdom veel ouder is dan mer
denkt, en dat vroegere aardbewoners, bij gelijke omstandigheden, tot dezeltde middeler
gekomen zijn en hun toevlugt genomen hebben] - de lange ijzeren priem of dolk, ‘die
men te Assenkeim aan den Wetter, met men.
schenbeenderen
vermengd, gevonden heef
in de kolenbedding aldaar -de ijzeren knods

mtdekt in de zandsteengroef bij Langenstein,
usschen Halberstadt en Blankenburg - de
jzeren haak uit eene meer dan 100 voet diepe
iolenlaag te Helmstadt - de koperen bijl,
titgegraven bU het delven van het verbinlingskanaal in het Zuid-Schotsche GraafIchap Mi&Lotkian
, en vele andere in Bokenen en elders ontdekte en de bearbeidende
nenschenhand verradende voorwerpen. In
,ene kalksteengroef te St. Eutrope bij Aia in
Provence vond men, ten jare 1788, fragmen.en van zuilen, halfafgebeitelde
steenblokren, knodsen, hamerstelen en andere houten
verktuigen, en tevens de in elkander passenle gedeelten van eene gesletene, 7 B 8 voet
ange en een duim dikke plank. Alledeze
roorwerpeu lagen van 50 tot 60 voet diep
mder een’ kalksteen met schaaldierversteehingen, boven welken nog tien andere door
:andsteenlagen
afgescheidene kalkbeddingen,
LO à 50 voet hoog, heengespreid waren. Zie
~OORXONS, Traité de Minéralogie.
Te Barrakai
ban den Caucasus , stortte in ‘t jaar 1776 de
lelft van eene hooge kalkrots naar beneden,
vaarvan het geheel als uit éen stuk had beItaan. In het midden van het staan geblerene deel vertoonden zich eenige vierkante,
loor ijzeren spijkers aan-&n-gehechte bal;en. XEINEQG'S Beackreibung dea Kawkaswr,
:., s. 293.
De te Trollkdtta in Zweden, bij het houwen
ener sluis, boven den waterval, en meer dan
10 voet boven den waterspiegeldesondersten
Sta-elfa ontdekte overblgfselen van scheyn; ankers, met eene boot, daar liggende op
len overouden zeebodem; de bij Heltiyborg
gevondene palen, kettingen en wrakhouten;
le ringen tot het vastleggen van schepen,
ian het licht gekomen te Tongeren in ‘t Her;ogdom Limburg, 25 mijlen van de zee; de
inkers, opgegraven bij Ckattam in Engeland ,
gelijk ook de kanen, uit een in Engeland nieb
wassend hout getimmerd en opgedolven in
Lincolnskire; dit alles heeft men welligt nog
ser als de getuigenis eeuer latere terugwijking der zee of als het bewijs van groote
plaatselijke doorbraken te beschouwen. EIet
meer uitvoerige over menschelijke, fossiele
gereedschappen vindt men bij KuüCfEu, t. a.p.
[waar?]
De zoogenaamcle Cyclopische muren, die
in Italië, van Praeneate naar Alba in het &f~raerland voorkomen, en onlangs, als afgezonderde bouwvallen, bij de opruiming van het
perk des Colosaeuma gevonden werden, z$jn
ontegenzeggelijk
zulke ontzagcblijkeen reusachtige gewrochten der bouwkunst, dat wij
ze, volgens NIEBURR (Rö?n. Gesch. 1.112),
naauwelijks aan een van die volken kunnen
toeschrijven, welke de geschiedenis in het
oudere Italië kent. Zelfs de riolen, die onder
geheel fcome doorliepen, zoo hoog en breed,
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dat zeven riviertjes er in afgeleid werden en ders uit, dan maakt meu van die belagcheroeivaartuigen daardoor heenvoergn,en
waar- lijke uitvlugten , waarvan PRIMO er sommige
van het reinigen alk3en,naarxAw3&LS~0~~
opnoemt. Ik heb wel eens hooran verhalen
Hausbedarf sus der allgsmeinen Gesch. der Al- van iemand, die aan. verschillende kanten
ten WeZt, I. S. 329, over de acht millioenen eener stad, ook verschillende ja soms tegenThalers kostte, worden door sommigen voor gestelde meeningen uitkraamde over het wedergel.#ke overbl$kelen eener aloude L!y- der van den volgenden dag, en zich dan ook
clopische” bouwkunst gehouden, en niet ge- ‘smorgens trouw vinden liet op die plaats,
rekend slechts oude werken te z$n, afstam- waar hg zonder schroom zeggen kon: »Wel
mende uit den tijd van ‘t Romeinsche
Ko- komt het niet uit, zoo als ik gezegd heb?”
ningschap. STRABO maakt melding van zoo- Op de andere plaatsen kwam hij niet, men
danige overoude gedenkteekenen
wner reuabegrijpt ligt waarom.
achtige bouwkunst in het land der Argiven.
Wil PRIMO iets meer over dit onderwerp
Men vindt ze van 's gelijken in &c~G~(BAR- weten, dan kan hij in de laatste jaargangen
TEL'S Briefe, 111.441) eninAfriEa(~~~~~$s
van den Volks-Almanak, uitgegeven door de
Ideera, LI. S. 363). Welligt, dat wij ontwijMaatschappij\ tot Nut vcm ‘t Algemeen eenige
felbaar nog hier en daar, op het veel veran- zeer lezenswaardige stukjes vinden, waarin
derde aangezigt der aarde, overbliJfselen
der niet alleen de invloed van zon en maan op
bouwkunst aanschouwen van een aeloud ge- onze aarde, maar ook de schijngestalten der
slacht, dat v66r den grooten vloed daar ge- maan, alsmede de verduisteringen dier hewoond en er een lang leven gesleten heeft; melbollen behandeld worden.
SECUNDO.
terwijl zulke gedenkstukken, als de Doodenheuvels aan den Mieeisippi, deoude, acht uren
Webvoorspelli9agen.
Over den invloed van
lange stad bij Palen&, in het landschap Ciu- de maan op de weersgesteldheid raadplege
dad Real de Chiapa in Mèxìco, de hìerogly- de vrager den Navorscher,
11. bl. 28 ; III. bl.
phische beelden op 80 voet hoogte in de rots- 20-22; Bijblad 1853, bl. xli, lxxiii , lxxiv,
wanden van Zuid-Ameriku
ingegraven, nog cix, clv, clxxviii; 1854, bl. lxx; VL bl. 108,
steeds misschien aan het jongere geslacht 294 en UI. bl. 3, Vr. 11, bl. 367; Bijbl. 1854,
J.E.VAN LENNEP.
blijven toebehooren,
dat, sedert den zond- bl. lxxxviii.
vloed, hier beneden heeft gewoond. - G. H.
VON

SOHUBERT,

Dìe Geschichte der Nutw,

{Erlangen, 1835, beiJ.J.~a~x und ERNSTENXE), Bd. 1. s. 542.
J. H. VAN

LENNEP.

Patroon van Renselam (vgl. VIII. bl. 63 en
310). RFMELAER was een der eerste en voornaamste kolonisten van Nieuw-Nederland,
wiens regten door het Engelach Gouvernement bij de overname der kolonie geëerbiedigd zijn, doch is zulks ook door de Vereenigde Staten op die schaal als DUNCAN zegt?
COOPEB vermeldt hem in zijn’ roman Het WUterspook. Dat de familie onder de Amerikanen in achting is, blijkt uit de namen : Renssekw-County
met ruim 60000 inwoners in
New-York, eu Renrselaer’s-ville
, eene stad ih
de Comty Albany van denzelfden staat.
0. P. ROOS.

Weêmowepe~Engen
(vgl.VLI.1. bl. 346). Het
vermoeden van PRIkfO is gegrond. Het geloof
aan webrsveranderingen
in de verschillende
maanphaeen
kan noch door waarnemingen,
noch door natuurkundige bewijsgronden gestaafd worden.
En mogten die voorspellingen al eens uitgekoqen z@, dan is het zeker dat er evenveel gevallen tegenover gesteld zouden kunnen worden, waarin zij faalden.
Maar ais men het raadt, dan wordt er veel
ophef van gemaakt, en komt het geheel an-

Woordera op het platte land in Noord-Holland nog gebru%elQk (verv. van 1X. bl. 26).

Nationaal acht ik:VIII. bl. 183 vlg. Jaap,
kit, klakkeloos, kleumsch, kliek, krap, kullen,
kwakkelwinter, kwalm, kwanselen, labbekak, lanterfanten, larie, leg, lobbes, loef, loer,
loof, mep, mot en, schoon misschien alleen in
den mond van het algemeen, ieperig, interval, jokkes, kap& (in den zinvanaanvaerking
maken), kasuweel, katten, kwikkel, lak, lappen, mikmak, mokken.
Elders dan in Noord-Holland hoorde ik :
klook, krek ( GeEderl.), mem, minnezeren 1 Gelde&).

VIII. bl, 345. NationaaI : talie, teezen, tintelen, treilen, trens, tronie, tuilen, vaar, verkassen, verwulfsel, wasem , wen, zwoord en
ook wel: wauwelen, zeurkous.
Elders in gebruik: tijen (Gelderl. onvolm.
;;Lk@l : tee), trlesterig (Zu;d-Holland) ,
Dr. aönaaa.
.
vernonspenningen
(vgl. VI. bl. 161; VIT.
bl. 5, 165, 262). Tot volmaking der lijst van
penningen op den Admiraal VERNON gealagen, kan men met vrucht raadplegen: DE
GELDERS Catalogus, dl. 11. No. 7098-7131.
1). teD.
Ergo 32 stuks.
Een brmdstapel in 1773 (vgl. VII. bl. 68).
In Engekmxl wa9 men er vroeger dan in Hollmd afkeerig van geworden, om zulke exem-
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t8geVen. h 1773 Wedde htdSk3 brandstapel opgerigt bij Arnhem; maar de laatste
op Java was van 1809 en die in Sariname van
1833. De beschaving schijnt alzoo in ‘t westen later te zijn doorgedrongen. Trouwens in
den Zuid-Amerikaanschen
vrijheidsoorlog is
menigeen op die wijze weggemaakt, en onlangs heeft men nog gelake voorbeelden in
Hindostan gezien. Doch de omstandigheden
in Amerika en in Bengalen waren anders dan
op Java en in Suriname.
Op Java is ‘t bekend, dat de Maarschalk
XIAENDELS er menigeen heeft laten verbanden.N. EN~ELRARD~~~~
hiervan in zijn Overzigt, bl. 196: aBrandstichters
en moordenaars
werden met een lange ketting aan een paal
gebonden, rondom voorzien van brandstof,
en zoo levendig verbrand.” De schrijver
sprak als ooggetuige bij ondervinding. Daar
die manier van executeren nog al schijnt te
zijn voorgevalIen, zoo heeft men er minder
speciale aanteekening van gehouden, en op
‘t geheugen of de overlevering kan men ten
dezen niet rekenen. MG is nog slechts één
persoon bekend, die dat tijdvak(
1808-1811)
beleefd heeft.
In Suriname werden op 26 JanuarQ 1833
te Paramaribo levend verbrand, de drie negerdaVen YENTOR,
PRESENT en COJO. Bij M.
D. TRENSTRA, De Negerslaven ira Suriname,
Dordrecht, 1842, bl. 293, vindt men eene
uitvoerige beschrijving van deze executie.
J. RACEMAN, J. CZ.
pC?leU

gen, on van iedere kabsljaauw
2 penning8m
Wanneer is de tol, die voor de visch geheven
werd, opgeheven ?
De weg was oorspronkelgk
niet van de
stad, maar de weg kocht later het andere.
haar niet, maar wel den domeinen toebehoorende deel voor f 18000. Wanneer was dit?
Het octroy publiek waarvan gesproken is,
werd den 16den Juli 1663 verleend. Er bestaat nog een brief van HUIGHENS (die, zoo
als men in z& Zeestraet kan zien, zeer v66r
den aanI8g van den weg was), kort te voren
geschreven aan den Baljuw van ‘8 Gravenhage, den llden Mei 1663.
Mijnheer !
Ik verneem met genoegen, dat men aldaar
in ernst begint te spreken van een’ steenen
weg uyt den Hage, niet alleen tot Rijsurijk,
maar ook tot Scheveningh.
QUAERENDO.

Lijst van eenige woorden in de Meijer$ van
den Bosch in aebruik.
Aling, ad;. geheel (in physischen zin) een
alinge dag ; een alìnge peer.
Eweee, adv. terstond, oogenblikkelijk.
Gekken, verb. liegen, jokkend liegen, b.v.
ge gekt het.
Geworrig,
adj. gehoorzaam, volgzaam.
Haal, subst. hangijzer boven den vuurhaard.
Haal, adjec. geheel (in chemischen zin)
haal vet.
Hagt, subst. f. p. ijzeren streng aan eene
Bijzonderheden omtrent den Scheveningschen
kar.
weg. Den 20sten Julij 1662was door MICHIEL
Hartelijk, adv. hartig.
YOETENS , Penningmeester van Del$and,
aan
Heerig, ad v. mistig door heidamp : de Zucht
de Staten verzocht eene vaart naar Sche- ia heerig.
veningen te mogen graven, en daar langs
Madôme , maderie , mardie , pardie , sappereen’ straatweg te leggen, beginnende bij het dikke, sapperdie, sapperdekìe, bastaard-vloeNachtegaalspad
en eindigende te Schevenin- ken.
gen. Dit verzoek is niet toegestaan, omdat
A%e&ands
, adv. nergens.
men aan een’ particulier geen gezag of beheer
OEland, adv. land met onvasten bodem,
over publieke wegen mogt toekennen; maar zoogenaamde papieren zolder.
daarop is den 16den Julij 1663 aan de RaPoenen, verb. kussen, zoenen.
den en Rekenm=. der domeinen van Holland
Poorsen , verb. driftig opstuiven (alleen in
en aan Schouten, Burgemeesters en Regeer- infinit. 1 et 3 pers. praes. et imperf. (poorsde)
ders van ‘s Gravenhage, octroy verleend tot in gebruik).
het maken van den weg naar Scheveningen en
Schenk, subst. een been. Schenk, schonk,
tot vindinge der kosten, zoo van daarstelling
afgekloven been. Been, scheikundige zamenals onderhoud, een tol te heffen op den visch, stelling aanduidend woord. Knook, been in ‘t
de koopmansgoederen, de tij- en voertuigen, levend ligchaam. Bot, een versch been, aan
paarden en menschea ; de Scheveningers
van ‘t welk nog te kluiven valt.
deze laatste evenwel vrijstellende,
Teut, subst. een inlandsch
in den vreemd8
Bij volgende besluiten hebben de Staten de reizend koopman, die tevensbeeren kastreert.
voortzetting dezer onderneming en de midTeuten, verb. ploegen.
delen tot conservatie van den weg zeer beViesch , adj. aardig, geestig, een vies& man
gunstigd.
is een geestige knaap.
.
De bovengenoemde tol opden ScheveningWarends? adv. waarlijk?
schen weg was van elke acht stuivers visch 4
Wonnie? adv. is het niet zoo?
penningen, van ieder ton levende schol of
CORXLLIUSLIXA,
scharren en van elken zalm of steur8 pennin-
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malen geschiedde, het verzuim van
wilde herstellen.

VItAGEN.

412. - Jan van den Bosch. Zekere

QLASIUS

H.

JA N

418 . - A. van Oosterbeeck. Op geen der
DEN BOSCH gaf omstreeks 1656 eeu klei n
4’. boekske uit, getiteld: Kort bewerp vaa19 a !e Catalogi van den Heer F. NIJLLEB vind ik
dry teghenwoordighe aenmerckens-weerdigfi Le melding gemaakt van het werk van zekeren
wonderheden des werelds, die wij in deze onI- AXDREAS VAN OOSTERBEECK, predikant te
salighe ijsere eeuw beleven. Achteraan wordIt Montfoort, die in 1615 te Arnhemuitgaf,in4O.:
gelezen: FjGhemaeckt in Hollandt, ghedruck:t Christelijck ende heerlejck discours van de wetOt~eU~WZ,byJOFIANv.SOl.JFFENBORGH,naeS
It der-gheboorte ende reformatie der kercke der
dewere~dtvolnarren,metconsentvanC~~~
IJ beyder testamenten enz., zijnde dit werk oorspronkelijk in het Hoogduitsch geschreven
ITUAERT den tweeden, Honingh van Schot
landt.” Waarschijnlijk zal dit geschrift we1 door JOHAN VAN MUXSTER, te Vortlage. Ook
voorkomen in de Bibl. van Nederl. Pamflette; n a~asmsbewaarthierwederhetstilzw~gen.
Wien is iets meerbekendvanden schrgver
van den Heer F. WJLLER,W&&X-~&~ wij dl B
voortzetting verlangend te gemoet zien. In en z$ne gedichten?
H.
tusschen zou ik echter van den schrijve r
416. - Petrus Po&mius. Het eenige
gaarne iets naders .vernemen.
H.
waardoor deze man, als predikant te Wou4 1 3 . - Vraagboekje van Herman llerberts . denberg, mij bekend is geworden, is, dat hij
Dr. SCHOTEL noemt in zin Kerkel. Dordrecht ‘9 in 1655 een werk van PIERRE DU BIOULIN
vertaalde, onder den titel: Nieuwicheyt
des
dl. 1. bl. 143, onder de werken van den be.
kenden RERMAN HERBERTS, een 8. B. oJ f Pausdoms enz. Heeft hij misschien nog meer
Vraagboekje. De Heer ROGQE neemt dit OVCI vertaalde of oorspronkelijke geschriften in
in zijne monografie over COOLHAES (dl. 11:. 1 het licht gezonden, of door iets anders zich
bl. 236). Terwijl deze het boekje niet gezier 1 1 beroemd gemaakt ?
H.
heeft, zoo vermoedt hij dat dit A. B. of Vraag
411 . - Verspreide gedichten van Tollens.
boe&e hetzelfde is als de Goudsche Catechis.
Ik verlang eene opgave der titels van de Qemus. Is dit vermoeden niet tot zekerheid te
brengen of het tegendeel aan te toonen ? Dr dichter& van H. TOLLERS CL, die in vroegere
SCHOTEL
merktnogop,dat
DONTECLOCK
teAlmanakkenofJaarboekjes,
b.v.Voor v e r s t a n d
gen dat Vraagboekje een zonderling werkje
m hart en andere, voorkomen. Die in Aurogeschreven heeft. Het wenschelikst ware ma, Almanak voor het Schoone en Goede en in
dat iemand, liefst Dr. SCHOTEL zelf, aan hel len Muzen-Almanak voorkomen, zìjn mij belicht bragt, uit welke bron de wetenschap ia rend ; doch niet of er in den Belgischen MuzengemeIIftHERBERTSeen
A.B. of Vraagboekjt Almanak, Tesselschade, enz. gevonden worien.
.
H.
Dr. G.D.J. SCHOTEL.
VAN

414 . - Th. Wijckenburg, 1. Junìus en J. e
Pek Het kan zijn dat het waar is, wat nog .
pas is gezegd, dat er door GLASIIJS in zgn
Biogr. Woordenboek van Nederl. Godgeleerden L
geene personen van eenig belang zijn verge-r
ten. Maar als dit het eenigewoordenboek
is,1
waarmede men zich voor OnzeNederlandsche
kerkgeschiedenis behelpen moet, dan laat het !
ons telkens verlegen. Zomocht ik dezer dagen te vergeefs naar THEOD.WIJCKENBURG,
1SAAC 3UHlu8 ~~JOHANNES

P~~~,indeeerste

helft der XVIIde eeuw predikanten, respectivelijk te Haarlem, helft en Schiedam, Zij
z+ toch door hunnegeschriften bekend. Van
den laatsten zag ik voor eenigen tijd een boek
in 40. :.HarinoniaRernonstrantium

et Sociniano-

ram. Omtrent den tweeden verwijs ik naar
MULLERS Cnlal. van een magazijn Godgel.
Werken, No. 3033. Eq de eerste schreef 55
F.

predikatiën over Bom. VII, onder den titel:
van tweelinghen zufangher, die na zijn’
dood te Haarlem werden uitgegeven. Aangenaam zal het mij zijn, indien een der medewerkers van dit tijdschrift, gelijk reedsmeerPl. 1x.
Rebecca

[De vrager bedoelt waarschijnlijk nier de verspreide
tedichten, welke in een’ der latere bundels verzameld

z ijU.]

41s.- J. Schultz van Haegen. Wie noemt
nij eenige werken, waarin iets te vinden is
topens den beroemden JACOB SCEULTZ VAN
IAEGEN , als Generaal van de Cavallerie in
: bijna honderdjarigen leeftijd overleden, na
s#edert 1672 het land gediend te hebben ?
D r . G. D.J.BCHOTEL.
418. -Een Nederlandsch
volksboek in het
Onlangs werd in den Navorscher
laar eenige volksboeken gevraagd. Van de
laar vermelde kan ik geen berigt geven, maar
r is mij toch nog iets over onze oude volksloeken voorgekomen, dat misschien voor den ’
‘rager eenig belang kan hebben en dat ik
.aarom hier mededeel. In GR~SSE'S werk die
?eensch.

rossen Sagenkreise des Mittelalters,

Dresden

. . Leipzig 1842, dat een deel uitmaakt zijner
Ilgemeine Literdrgeschichte,
en waarin ook
,eel over Nederlandsche ridderromans voor,.
:omt, vond ik bl. 253 een, Deensch volksboek
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wrmeld onder dezen titel: En herlich ny
H&torie om Konung Eduardo af Engeland,
Born var udi en u2aegelig Xygdom geraaden, men
dog af en vìis C&ifldes Raad bla, cureret, og det
formedelst
Kongene yngste &n Prints Arti
frìmodighed,
dom havde sin syge Fader saa
Kiaer, at hun reiate til hen rige Dronnìng af
Arabia, hvor hun med Li8te bekom hendes Klenodier og j%rde Dronningens dyrebare Fugl
Phoenix hiem med sig, dog pus det sidste efter
megen Gienvaerdighed
som Prints Artus havde
udulanden,
bekom hun Dronnange?a ti2 aqte.
Lystig at laese. Af &llandek paa Dansk
Rim udsat af P. J. H. - Kíöbenh. 1696 en
1741, 80. - Kent nu iemand soms den ouden
Nederlandschen roman, die hier in Deensche
romen vertaald is ?
Dezelfde schrijver vermeldtooknog bl.458
Die schoone ende suverlike historie van ApoUìnus van Thyro. Delf in Holland 1493, 4O.,
als ook bl. 468, een Hoogduitsch gedicht:
Salomon und Maralf, in strophen, naar een
Hollandsch voorbeeld bewerkt.
TURIAS.

4 2 0 . - Geneeskundigen te Jisp. In een
Reisboek van het jaar 1700 leest men: )rOmtrent een uur van de stad Purmerend legt het
dorp Jìsp , vermaard wegens gelukkige cuuren, welke, door de zonderlinge ervarendheid
van zekere goede Meesters, aldaar gedaan
zijn, en noch dagelijks worden.” Er waren
dan ook te dier plaatse destijds vijf herbergeu. Wat waren dat voor cuuren (genezingen)?
en e&r de namen der goede Heester8 bekend ?
c/**
4 2 1 . - Regtsnaagb der eigmaren van Stinsen
in Friesland. In Friesland waren, als ik wel
heb, noch vrije, noch hooge , noch lage, noch
ambachtsheerlijkheden. De edelen bewoonden de Stinsen (Heerenhuizen).
Was aan het
bezit van een zoodanige Stins eenige regtsmagt of politiek regt verbonden? En zoo ja,
welke? In Overijssel werden de bezitters van
Havezaten, in Utrecht die van Ridderhofsteden, mits zij edellieden waren, onder zekere
‘bepaling, ter dagvaart beschreven.
w&.
422. - Het geslacht van Ouder-Amstel.
IR1510

WaS HEYYAN JACOBStOOll

VAN OU-

kastelein van het slot te Muiden. Was dat OUDER-AhtSTRL een familienaam 9 Zoo ja, zijn er meer personen van dat
geslacht bekend ?
c/4*
DER-AMSTEL

4 2 3 . - Nuf, nufje. Wat is de oorsprong
van dit woord? Staat het in eenige verwantschap met het Groningsche, Drentsche en
Priesche nuver?
P. P.

424. - Auteur van n Willem Buurland.”
3pgaaf wordt verzocht van den naam des
chrijvers van ‘t boek voor jongelingen, onXer den titel: Wìllem Buurland, in 1830 of
1831 te ‘8 Hage, bij A. HLOOTS uitgegeven en
Inlangs, met eene aanbeveling van Ds. VAN
:HARANTE, herdrukt.
E. B.
426. - Boerhaave en ‘t goudmaken. Kan
net uit een zijner schriften bewezen worden,
lat BOERHAAVE , wat ik ergens las, geloof
sloeg aan de mogelijkheid, om metalen in
;oud te veranderen? Waar zegt hij dat dan
m hoe spreekt hij daar dan over ?
?. ?.
428. - Karel Baron de Geers geschriften.
In welke taal,-Zweedsch of Hollandsch, schreef genoemde DE GEER zijne entomologische werken, waarvan eene vertaling in het
Hoogduitsch, door GÖTZE, in 1780 te Neurenberg ‘t licht zag, onder den titel: Abhandlun3. . .3 .
sen. zur Gesch. der Insekten?
421. - Gedicht op oude vrijsters. Ik herinner mij voor een tiental jaren in een Nutsvergadering te hebben hooren voordragen
sen vers op oude vrijsters, louter uit viersylbige epitheta van dat meisjes- of vrouwensoort (sit venia verbo!) zamengesteld,
alle op den rijmklank ijsters of eisters (0. a.
aortenbrijsters) uitgaande. Die ‘t debiteerde
las het, ni fallor, uit een jaarboekje voor.
Zou men mij nu ook in dit tijdschrift dat
vers willen mededeelen, of ten minste nader
op den weg helpen, om ‘t elders te vinden?
0.
4 2 8 . - Uithangborden te Alkmaar. Ik heb
ergens gelezen: >>Besser sind dieBranntweinschilder, welche zu Alkmaar in Holland zu
finden sind und von denen SELING in seiner
,,Rtistkammer” erzählt hat. Auf dem einen
Schilde steht ein grosseaschwarzesSchwein.
Ganz recht, denn ein Schwein ist des Saüfers
Kóuterfei. Auf dem zweiten hangt ein goldner Schafpelz. Auch recht, clenn am Ende
sind die Saüfer auch die Schafe, denen der
Wirth das Fel1 über die Ohren zieht und für
sich daraus Gold schlagt. Auf einem dritten
Schilde íut die Sündfluth abgemalt, ohne
Zweifel darum, wei1 der Branntwein eine
wahre Sündfluth ist , die schon viele Millionen Menschen ersaüft hat und noch ersaüfen
wird. Auf einem vierten Schilde sitzt eine
Katze in einem Vogelbauer gefangen, zieh t
ein klagliches Gesicht , wil1 heraus und kann
nicht, während ringsum die Maiise tanzen
und wahnsinnigen Schabernak treiben. Darunter steht das Wort: >,Mausefreude :’ womit bedeutet ist, dass der Branntwein die
menschliche Vernuft gefangen nimmt, ein-
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sperrt , und den Lusten und Leidenschaftc
ihr tolles Spie1 giebt.”
Mijne vraag is nu: wie is deze IELING
wat ia er nog waars van die uithangborde
te Alkmaar I

m
c nr

?,

nl

4Z@.- Musschenbroek.
- Pr. Hemsterhuy 8.
P. Nieuwland. Wie is zoo vriendelijk, dat h i
mij opgeve, welke geschriften van deze dri ie
vaderlandsche
geleerden vertaald zijn F Sworden in een0 of andere vreemde taal, wanIneer en íloor wien ?
M. H. N.
490.- Hendrik Jansen. In deVolks-&
gclopaedie , die de boekhandelaar ROELANT
van Schiedam thans uitgeeft, - een werk
dat om zijn oppervlakkigheid en onnaauw
keurigheid mettertijd een Europesche lx
ruchtheid zal verkrijgen, - vind ik HENDRII
JANSEN, van ‘8 Hoge geboortig en later t
Parijs als boekhandelaar gevestigd, opgege
ven als iemand, die &en gevolge van zijn
kennis der Europesche talen, zich door ee
aantal vertalingen in het Fransch gunsti,
bekend” gemaakt heeft. Dan wordt er ver
der van hem gezegd: ,lhij heeft vooral ee
groot aantal geschriften uit hot Nederduitsc:
vertaald, en daaronder de reizen van HAAF
NER." - Gaarne zou ik weten: welke ge
schriften nog meer, dan die reizen?
E. B.

4a8. - Voorspelling. De Zwolsche Burgemeester RENBICK WOLFSEN waseengroot
liefhebber om voorspellingen, die te ztner
tija in ruime mate gedaan werden, op te teekenen. Zoo vonden wij op een los blad papier,
liggende in een zijner brieven, geschreven
als afgevaardigde der staa Zwolle ter generaliteit

, gedagteekend ‘s Gravenhage dsn 2
12
Augustus 1654 :
1)Geprognosticeert
voor 60 eñ meer jaren,
gecommuniceert op den landdag in Friesland
door den Predicant van Wolvega.
ANaLk FLOREBIT , GEMET AVSTRLA,
PAPT DDLEBIT.
L..
.
50

431. - Everhardus Schuttenius. W! wa s
in de eerste helft der 17de eeuw predikant t# e
Zwolle. Wie weet mij echter iets meer val
hem op te geven, dan dat hij aldaar in 163: i
bij JAN GERRITSZ een boekje in 18O. uitgaf >
getiteld: Anti-Stratius, ofte Een korte Onder,
eoeckinge van de Tafele des Gheloofs,Gemaeck
door JACOBC'S STRATIUS Jesuyt van Antwer
pen 3
*
A
488 . -Willem Adriaan, Graaf van Hoorn
Volgens den kundigen en verdienstelijker
schrijver van de Bijdrage tot de geschieden&
van het Nederlandsche
Artilterie-korps , war
deze Meester-Generaal van deArtillerie,zoor
van JOHANNES en kleinzoon van den gewezen Gouverneur van aeusden,
WILLEM, Graaj
van Hoorn, en overleed den 4den Maart 1694,
Hoe laat zich deze opgave overeenbrengen
met den volgenden post uit de kameraarsrekeningen van Utrecht, van den 29 October
A”. 1604, opgenomen in het Archief van
DODT van Flensburg, HI. 275: ,~Den hr.
WILL. ADRIAENDEHOIRNES
heertotKeesse1,
gen. over de artillery der vereenichde NederZanden, bruijdegom
,- mitsgaders
joffr. EL.I. SA._
.^
BETH v. n. DIERRN , brtij t, 4ö quaert fijnwijd'? LUISCIUS' Woordenboek heeft mij dit .
Majoor K.
niet kunnen ophelderen.
l

L:::
M,
1 . . .
M .
.
.lOd
5
51 : : :
50:
L: : : 50
I . . .
1
P.
1659
Aan het slot van den brief kwam nog dit
PS. : nuyt vrese vañ dUkteFniSSe vaU den
Eclipsis tegens de clocke 9 uren, was huijden
,de Vergaderinge gelegt tegens 7 uren; eñ van
i gheen Duijsternisse de selve bevindende, ge( Zontineert.”
Wie was die predikant van Wolvega?
Majoor K.
434.- Groots sterfte
- te Zwolle in 16361637. In het jaar 1635 werd de stad Zwolle
looreena geduchte overstrooming
geteistcard.
Deze gebeurtenis is genoegzaam uit verscheílene werken bekend, doch nergens vond ik
tangeteekend, dat die stad in het volgende
aar door ziekten werd bezocht, die een groot
aantal harer inwoners ten grave sleepten.
Zen der toenmalige secretarissen heeft van
lie buitengewone sterfte de volgende opgave
lagelaten, zonder daarbg iets betreffende de
lorzaken te vermelden.
r>Annotatie van die doeden gestorven t seert den 8 Maij Anno 1636.”
Vanden8Maìj totten15deu .
.
15
Van den 15 Maij totten 20 dito. . 1 2
Van 22 dito totten 29ste.
18
Van den 29 dito totten 4 Ju&j 1 1 2 7
Van den 4 Jun$ totten 11 dito . . 1 8
Den18Jung. . , . . . . . 4@
Den 25 JunQ. . . . . . . . 32
Den 2JuIij.
. . . . . . . 33
Den 9 Julij. . . . . . . . 47
D e n 16 Julij.
. . . . . . . 53
D e n 23 Julij. . . . . . , . 70
42 *

Den 30 Jul& . . , . . , . 65
Den 6 Augusti. , . . . . . 91
Den 13 Augusti. . . . . . . 105
Den 20 Augusti. . . . . . . 105
Den 27 Augusti. . . . . . . 164
Den 3 Septemb. . , . . . . 187
Den 10 Septemb. . . . . . . 184
Den 17 Septemb. . . . . . . 157
Den 24 Septemb. . . . . . . 154
Den 1Octob. . . . . . . . 153
Den 8Octob. . . . . . . . 136
Den 15 Octob. . . . . . . . 96
Den 22 Octob. . . . . . . . 70
Den 29 Octob. . . . . . . . 55
Den 5 Novemb. . . . . . . 90
Den 12 Novemb. . . , . . . 64
Den 19 Novemb. . . . . . . 62
Den 26 Novemb. . . . . . . 41
Den 3 Decemb. . . . . . . 32
Den 10December
. . . . . . 22
Den 17 Decemb. . . . . . . 14
Den 24 Decemb. . . . . . . 14
Den 31 Decemb. . . . . . . 25
Den 7 Januarij
. . . . . . 17
Den 14 Januarij
. . . . . . 14
Den 21 Januarij . . . . . . 10
Dit stuk, uit het archief der stad ZwoZZe ,
geeft ons een treurig overzigt van den toenmaligen gezondheidstoestand van >jOverijssels Oog.” Kan iemand hierover iets naders
Majoor K.
mededeelen?
4 3 6 . - Abraham van Poot. Van dezen
godgeleerden Doctor zou ik gaarne iets meer
weten, dan alleen dat hij een Coccejaan was,
en enkele geschriften van COCCEJUS vertaalde en in het licht zond. Waarom GLASILTS
hem niet in zijn Biographisch Woordenboek
van Nederlandsche
Godgeleerden opnam, verklaar ik niet te begrijpen. Mij dunkt Doctor
VAN POOT had evenveel regt op eene plaats,
als Doctor LODEWIJK MEIJER, die er wel in
te vinden is.
v. w.

%

438. - N. B. 8. Wie is N. B. A., die in
1663 te Amsterdam bij THOMAS JANSZ in kl.
8O. uitgaf: Het gevoelen van verscheyden zo
oude als nieuwe schrijvers aengaende de ketters
enz., door MARTINW BELLIUM?
V.W.
431. - Christiaan Hartsoecker. Onder
eenige handschriften van een mijner vrienden, zag ik voor eenigen tijd een brief van
den als uitlegkundige genoeg bekenden remonstrantschen predikant CHRISTIAAN RART~OECKEE ~~EAKTZOEEER.
Daar deze brief
enkele belangrijke b&onderheden
inhield,
werd mijne aandacht op HARTSOECKERS
levensgeschiedenis gevestigd. Ik sloeg aanstonds GLASIUS' Godgeleerd Nederland op,
maar tot mijne groote verbazing ‘vond ik
hem niet. Gaarne zou ik zien, dat zij, die

hiertoe in staat zijn, enkele biographische
bijzonderheden mededeelden van dezen geleerden Remonstrant. De Heer VAN HARDERWIJK
zou hiermede nog zijn voordeel kunnen
doen voor het biographisch woordenboek,
en aldus, zeker niet voor de eerste maal, een
verzuim van QLASIUS goedmakenwat HARTSOECKERS werken betreft, deze worden door
CATTENEURGH
in de Bibl. scrint. Renaonstr.
opgegeven. Of gaf hij er nog meer uit dan deze?
v. w.
438.- Uitgavenvan de Historie van het
leven en sterven van Johan vun Oldenbarneveld.
De medecleeling van den Heer M.v.D. in den
Konst- en Letterbode dezes jaars [NO. 29, bl.
226) heeft mij omtrent de uitgaven der Historie vin het leven en sterven vun Heer Johan
van Olden-Barnevelt, eenigzins in de war
gebragt. Ik bezit eene uitgave in 4O. van 1648,
zonder naam des uitgevers, noch plaats van
uitgave. Ik vind daarin noch een j,praalbed
pan den vader des vaderlands” noch een snareden des uytgevers.” De opdragt aan de regering te Rotterdam is geteekend : R. DE C.
P. T. Wie is dat? - Na het verhaal van het
leven en sterven van OLnExnAuNEvELnen
de
opgave van eenige getuigenissen aangaande
hem,volgen,
met nieuwe paginering de yjaenmerckinge op de sententie van J. VAN OLDENBARNEVELD. Op bl. 73 verhaalt de uitgever
eensklaps en tusschen de )lacnmerckinge”
in,
hoe men hem den 12den Maart heeft overvallen, ten einde de uitgave van dit werk te--.
verijdelen. Een deel der copij was daardoor
verloren
gegaan.
Maar genoeg van deze uitgave. Is deze nu
die van J. NAERANUS? En is de uitgave van
1657 ook in 4O.? En de uitgave van 1670?
Ik bezit ook nog eene editie van 1669 te Anasterd. bij J. VAN DER BTRATEN, en getiteld:
Waeracht.hist van ‘t geslachte, geboorte enz. van
Wijleti J. VANOLDENBARXEVELD,?%?$enSZijn

remonstrantie, alsmede de sententiërd van J. v.
OLDENBARNEVELD, G.VAN LEDENBEPGE,H.
DE GROOT en R. HOOGRRBRRTS. Versiert afbet

afbeeltsels.

v. w.

43s. -Opschrift te HaarlemOp
een huis,
staande aan de westzijde van den burgwal te
Haarlem, eenige huizen op de gracht als men
van de Vrouwensteg komt, staat op een
steen uitgehouwen, die over eene poort of
gang ligt , de spreuk :
.iVvlle science sans diligence 1595.
Is het bekend, waarom deze spreuk daar
geplaatst is, die nagenoeg van het beleg der
stad (1572) clagteekent?
Een paar huizen verder staat in ijzeren
letters en cijfers, zo0 als in die eeuw in gebruik waren : AN 1614 NO., ingelaten in
den bovendorpel van eene huisdeur.
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442.-Carel Reiniersz. CA~ELREINIERSZ
of, zooals hijzichschreef, CARELRENIEBSZ,
van 1650 tot 1653 Gouverneur-Generaal
van Neêrl. Indië, had tot vrouw FRANCOPSE
DEWITT
,dochtervan JACOBDEWITT,GOUverneur op de kust Coromandel. Uit dat huwelUk werd een zoon geboren, die doorBaLEN,
Beschr. van Dordrecht, bl. 1334, wordt ge~~~~~REYNIERKARELSZ.REINIERS~~~
dus
440. - AmsterdanascB dialect. Kent men geen familienaam, maar vermoedelUk was de
de oorzaak (of let men er niet op], waarom voornaam van den vader van den Gouveronze stadgenooten van de mindere en mid- neur-Generaal REINIER Of BENIER. ï%%ar had
denklassen en ook niet weinigen uit de be- deze dan geen familienaam? Het wapen van
voorregte standen helaas ! de F als Ven de V den Gouverneur-Generaal wordt onder zijn
als Fee uitspreken, en evenzoo de S als Z en portret gesteld: lazuur beladen met zeven lode Z als S , en zulks met zooveel tenaciteit en sanges van goud, geplaatst 3,3 en 1, met een
ouverbeterlykheid, dat ze zelfs bij het zien chef van zilver.
c/**
der lettersouder het lezendat leelijkespraak443. -Namen van heerlijkheden ab fanigebrek behouden? Hooren wij niet bU den
weg, in de woningen, in de scholen, in de lienamen. Vroeger was het, meer dan thans,
schouwburgen, zelfs in die, waarin jjder kun- de gewoonte om achter den familienaam den
sten God met geestdrift aangebehn
wordt” en naam der heerlijkheid te plaatsen, van welke
waarin die God dan ook Ijverdienste
en deugd men bezitter was. De heerlijkheden toch gaalleen kroont”, ten minste zoo als hij voor- ven destijds meestal politieke regten, die zij
nu niet meer bezitten. Zoodra de heerlijkgeeft ; hooren wij niet overal om ons heen :
heid in andere. handen overging, hield men
Verdinand.
FrolU k.
in den regel op, zich naar die beerhjkheid te
Frg.
Vrans.
schrijven. Ook voerde veelal alleen de eigeFerloren.
Verm.
naar
den naam der heerlgkheid achter zijnen
Ferwend.
Vrisch.
naam, terwijl de kinderen gedurende zijn IeVridolijn.
Falsch.
ven dien naam niet voerden, of zich, zoo als
Vameus.
Ferlakt.
in Overijssel, alleen met tot behielpen. Er
Vataal.
Ferkocht.
zijn echter familiën van welke al de leden
Vatsoen, enz.
Ferwonderd, enz.
zich naar de heerlijkheid noemen, al behoort
Zuiker.
Sak.
die heerlikheid al sedert jaren niet meer aan
Zalomon.
Siek.
eenig lid van het geslacht ; zoo noemen b. v.
Zaartje.
Siel.
zich al de leden van de familie VAN TUYLL ,
Zalpeter.
Salm.
TAETS, POMPE, HOTNCK, van TU@ van SeZla (salade).
San&
rooskerken, Taets van Amerongen, Pompe van
Swetser.
Zabel.
Meerdervoort, Hoynck van Papendrecht, heerSoen.
Zervet.
lijkheden, die aan een lid van hun geslacht
Zlager, enz.
Salig, enz.
behoorden, maar die thans v66r lang aan anen is er geen afdoend middel om door tusdere geslachten zijn overgegaan. Bestond
schenkomst onzer armenscholen, bewaar- hiervoor eene andere reden, ofwas het slechts
scholen, zondagsscholen, middelbare scho- willekeurig? Oneigenaardig is het zeker, want
len , voorbereidende scholen, kostscholen, op die wijze zouden er, indien eene heerlijkLatgnsche scholen en andere scholen, welke heid wat dikwerf van eigenaar veranderde,
mij ontsnappen, die opzettelijke verdraacing verscheidene verschillende geslachten Ben en
der uitspraak bg de opkomende jeugd tegen lenzelfden toenaam kunnen voeren, terwij
te gaan ? Of maken de onderw&ers zelven
men, zonder nader onderzoek, niet zou kunzich voor een gedeelte aan die zonde schuldig, nen opmerken aan wien de heerlijkheid eigenen behoort daarom de verlangde verbetering lijk behoorde. Om een voorbeeld te nemen:
tot de vrome wenschen ?
MARS.
KORNELIS HOYNCK werd, zoo wat omstreeks
het midden der XVIIde eeuw, Heer van Pa441. - Buis jîdelle. Het bekende werk
oendrecht , welke heerlijkheid bevorens aan
Avis jldelle aux véritabbs Hollandoìs, touchant Eijn vrouw8 oudoom, ADRIAAXVAN MUYLce pui s’est passé dans les villages de BodegraWIJCK, had behoord. Hij had 10 kinderen,
ven et de Swammerdam wordt door sommigen De oudste zoon, OTTO HQPNCK, bekwam Paaan D E WICQUEFORT toegeschreven. Bestaat nendrecht. Nu ware het eigenaardig geweest
hiervoor grond?
C. lat deze alleen zich VANPAPENDRECBT~~~
A. zeschreven; maar neen: al zijne broeders en
zusters noemden zich HOYNCK VAN PAPEN.-

Welligt zal men eene korte vermelding
daarvan niet onbelangrijk achten, daar die
overbl$fselen
wel spoedig verdwijnen zullen
en er mogelijk niet heel veel voorbeelden bestaan van timmerhout, dat nagenoeg 250 jaren aan het bederf en aan de wisseling der
tijden weerstand heeft geboden.
V . D . S.
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, gelijk zulks tot op den huidigen dag
door al hunne descendenten wordt gedaan.
Met PLOOS VAN AMSTEL is het iets anders,
die pretenderen dat ANSTEL en nietPLoOs
hunne familienaam is.
+o+.
DRECHT

444.- J. M. van Hemert. Wie WLGB J. M .
die in 1749 te Gorinchem uitgaf
eene Levensbeschrijving der Holtandsche Graven?
+o+.
VAN HEYERT,

4 4 5 . -L. C. Vonk. L. c. VONK, de schrijver van de landing van het Engelsch-Russisch
Zeger, wordt door Mr. 8. DE WIND, Bibliotheek
der Nederl. Geschiedschrejvers , genoemd Lid
der Nationale Vergadering. Wat is er meer
van hem bekend?
CL
446. - Calander-Broer. BALEN, Beschr.
van Dordrecht, bl. 1193, noemt GERRIT PIJLL,
Calander-Broer t’lïlrecht. Wat is een Calander-Eroer? EenRoomech geestelijke kan het
niet zijn, want de man was getrouwd en leefs. s. s.
de in de XVde eeuw.
44l.

- De Nieuwe Neded. Jaarboeken.

Volgens den Heer Mr. s. DE WIND (Aanhangselachter
zijn Bibl. der Nederl. Geschiedschrijvers, bl. 17), loopen de Nederl. en Nieuwe
Nederl. Jaarboeken van 1747 tot 1786. Dit is
niet juist. Ik bezit een exemplaar, loopende
tot en met het jaar 1794, en nog eenigeNommers van 1795, maar ik meen , dat het werk
nog later is vervolgd. Wie kan met juistheid
opgeven wanneer het laatste Nommer uitkwam? Het werk ia belangrijk genoeg omCer
de aandacht op te blijven vestigen.
.
A:
446.- Foe%e SVoers. Wanneer is FOEKE
SJOERS , historieschtijver
van Friesland, gestorven ?
c/,
449.- Hit handschtift van den gewaanden
Kolgn. Ouder wien berust -thans het
handschrift van den gewaanden KLAAS KOLIJN, hetwelk in 1835 in het bezit was van
den Heer C.VANVOLLENHOVEN,ISZ.,~~
Rotterdam, doch, als ik mij niet vergis, voor
eenige jaren te Amsterdam in ‘t huis met de
hoofden is verkocht?
C/4*
Klaas

c

Hillenius. Er is thans
430.- Cornelìus geen twijfel meer aan of COwET,rus HILLENIUS(VANHILLE), de zoon van JOOST,~~ de
schrijver van den bekenden Sieckentroost ,
waarvan de eerste uitgave te Gent het licht
zag in 1579, met zijn’ naam voluit op den titel
gesteld. JONAWII.I,EXTEWATER
washiervan
ook overtuigd, toen hij ziJn Kort verhaal der
Reformatie van Zeeland schreef, hij zegt echter in dat boek (bl. 408): dat de letters C. v.
H, (op welke uitgave worden die gevonden 3)

&tCASPAR VANDERHEIDEN,D%bl'CORNELIS
VAN HILLE aanduiden, nzal in ‘t korte open-

lijk worden aanget,oond, tot welken tijd ik
dit in ‘t midden late.” Is dat bewijs daarna
geleverd ? Zoo ja, door wien? en wanneer?
Eene opgave van al de afzonderlijke uitgaven
van den Siecken-troost , met vermelding of en
hoe de naam op den titel staat uitgedrukt,
zou mij zeer welkom zijn.
R.
4bl.- Gardes te voet$an Prins Willem 1.
Wie kan mij een boek of plaat aanwijzen,
waar ik eene beschrijving of afbeelding van
hun costuum kan vinden ?
JUT.

AlW.- Dr. John van LeePnuen. Wam zoule ik eenige bijzonderheden kunnen aantrefTen omtrent Dr. JOHN VAN LEEUWEN, den zoon
van een Hollandsch geneesheer, en die zich
)p het einde der XVIIde eeuw in Ierland
kwam nederzetten? De Heer GILBERT geeft
le volgende narigten aangaande hem in zijne
Uistorg of the City of Dublin, Vol. 111. p, 262:
),VAN LEEUWEN studeerde te Leyden onder
BOERHAAVE en bragt het zeer ver in zijn vak,
sijnde hij de eenigste vroedmeester in Dublin
zedurende het vroegste gedeelte der vorige
,euw. (Wat is de stand van zaken sedert vertnderd in de Iersche hoofdstad!) Hij werd
gekozen tot Voorzitter van het Collegie van
geneesheeren in het jaar 1734, and etierfin
1736 te zijnen huize in Molesworth Street te
Dublin. ZUne dochter LAETITIA,
naderhand
le vrouw van den WelEerwaarden
YATTHPW
PILKINGTOI,
werd in de vorige eeuw beroemd
zoowel door hare ongelukken als door hare
Teschriften.” - LbiRA, in Notes and Queries,
Zde Serie, VIII. p. 146.
J.H.VANLEWNEP.
453. - Eouten beelden der Eiervomwrs. fma
schrijft in de Literary Gazette (VQIX 18tEi. bl. 10) :
&p maandag jongstleden werd in de localen van den
Heer BTANLEY? in Old Bond Streel te Londen eene
der merkwaardrgste en vreemdste tentoonstellingen geopend, die men ooit gehouden heeft. Zij bestaat uit eene
verzameling van vijf en twintig geheehihonwde houten
beelden, vervaardigd door AWBEA BBABTOLIZU, M
welke vroeger al&qatiden eene nitgestrekte galer$ hadden te schragen in de boekerij der beroemde kerk van 6’1.
Giovanni è fioli te Venetië: vanwaar BUONAPABTE ze
deedwegnemen. Zij etellen hetzelfde getal mor vande
bekendste Protestantsche Hervormers. Maar L besehrljving, welke den Catalogus voorafg&, go& ons een zoo
juist denkbeeld van deze knnstwerken, dat @ met beter
kunnen doen dan haar over te nemen.
v n De beelden zijn levensgroot, staan op zinimbeeldige
voetstukken van twee voet en ze8 dnim , en rertconen zich
in de moest uitdrnkkingsvolle
811 krachtigste lon~gerr.
Deze geven den verschrikkelijken laat te kennen, we&ea
zg hebben te verdragen. BRA~TOLIXA
heeftdeze ,JVWOnen - wier portretten, voor zoo ver men IA kan nagaan, meesterlijk gelijkende zijn - willen veorsteflen als
in eene andere wereld die pijnigingen lijdende, welke men
meende dat hunne ketters& gevoelens verdienden. De
gebaarding is derhalve op de verwonderenswaardigste
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wijze gewijzigd en vertoont ~cowel de onovmtrefbare bekwaamheid van den kunstenaar als zijne diepe anatomische kennis. Terwijl z@r verheven genie hem buiten alle
te enspraak als een man bestempelt van uitstekend talent,
BC füncn deae onderwerpen, waaraan hg het grootste gedeelte van zQn leven gewijd heeft., zich b$zonder geëigend
te hebben tot zijne ontwikkehng; en de grootschheid
der ontwerping ps& zich aan de keurjgste inachtneming
van de minste bijzonderheden en do meeste getrouwheid
van uitvoering. lenige der voorgestelde personen hebben
zich aan hun lot onderworpen, terw hunne gelaatstrekken de treffende blijken dragen van hopelooze wanhoop :
en zelfs in dit geval, wm men soude kunnen onderstellen, dat aan BBABTOIINA weinig ruimte wae overgelaten
voor de uitoefening zijner buitengewone gaven, heeft hij
ons die doffe gelatenheid beligohaamd,
welke den beschonwer meer aandoet dan krachtige inspanning, en welke slechts weinige kunstenaars met goed gevolg’hebben
kunnen uitdrukken. De meerderheid van de beelden, echter, geven door de levendige kracht hunner gebaarden en
de bezlizte uitdrukking van hun wezen, dat ons zonder
eenige verdreaijing of overdrijving wordt voor oogen gesteld, de folterende smarten te kennen, welke z&j hebben
ts ondergaan en welke ziJ niet ontvlugten kunnen van
wege de ketens, die ze aan hunne plaats kluisteren. Deze
ketens,met veel bekwaamheid aangebragt, komen goed bij
het geheel en run als accessoires verstandig gekozen. De
schikking der draperiën is met een fijn gevoel van welstand geschied en wekt bewondering door hare verscheidenheid: terwijl de halfnaakte toestand der figuren grwte
speling laat aan eene verbazende tentoonspreiding van
effect, door de verschillende werkingen der spieren verkregen. De voetstukken zijn alles behalve de minst belangrijke gedeelten van het werk. Zjj stellen het portret
voor van den daarop geplaatsten persoon, zoo als het zich
na den dood ho& kunnen vertoonen, terwijl de levenlooze
armen en handen van elke @de neêrhangen. Deze vreemde gadaanten , waarvan de lokken er uitzien als vlammen,
spelende om de voeten der ongelukkigen, en die, in deze
lokken, eene schuilplaats aanbieden aan krimpende slangen, z@r zoo behandeld, dat tij op eene strook, afhangende van den nek, het berigt mededeelen van den tijd,
dat de persoon stierf en eene opgave bevatten van de geschriften, waarin hij als Calvinist, Lutheraan, of anderzins, zich tegen de kerk van Rome heeft verzet misdaden van de erpte soort, maar waarop zQ zich verhieven ale daden van de grootste verdienste.
- Elk beeld op zich zelf ware het onderwerp van belangr$ke studie, en in elk beeld zoude veel zijn op te merken,
dat ten hoogste bewonderenswaardig is: in het ééne de
vorm van den schedel, in het andere de uitdrukking dee
gelaats, in dit het anatomische leven der leden, in dat de
vinding van den stand. Vroeg men ons welke beelden wd
het zeerst bewonderden, dan noemden wij ANNA BURGIDS > MENXQ
31X018, JAN BUOEENEAQEN , WILLEP
DES ALYOBF. > SElìA8TIAAH POWNUB > MATTHAEUB
CUZIBALDI, BEBNARDINUB OCHINUB. JAN OALVIJN, DESI.
DBEIUS EBABYUB, XOOBEB QEBUNDIENSI8
en PETRUS
PONPONATXUS.“”

Bestaan er prentverbeeldingen van deze Caryatiden en
waar zijn de oorapwmkelijke
thans?
waardoor
had MATTEAEUB OEIBALDI - een regtsgeleerde - zich de vervolging van Rome op den hals ge.
haald? Was Q welligt de voorvader van QAERIBALDI?
J. IK. VAN LEBNEP.
Qu.- ZO&t Of Soest,
-

burg. Wat beteekenen

Doesburg en Duis-

deze

namen?

J. H.VAN LENNEP.
460. - Boekekist. Welke zijn de beste afmetingen tot eene boekekist? Ik verlang geen
antwoord r,Dat hangt van de boeken af,”

maar eene opgave, door de ondervinding bekroond. Natuurlijk voor een kist om boeken
van allerlei grootte in te bergen.
J.R.VAN LENXEP.
4b8. -De Steenen onzer Heidevelden. f3e-

staat er een handboek, dat rn$ in de studie
lier steenen kan helpen ? worden de zoogenoemde rolsteenen minder groot naarmate
men dieper in ‘t land gaat: en waar zijn de
grootste? Bestaan er voorbeelden van gaudhoudende staenen, in ons land gevonden ? en,
tot welke soort van bergen behooren de steenen, die men hier aantreft?
J.H.VANLENNEP.
46P. - Gerardus Réhoorn gaf te Amsterdam onderwijs in de Hebreeuwsche taal aan
vele jonge lieden, die tot de theologische stnaiën niet werden opgeleid; zond ten jare
1664 te Amst. een Nederd. werk van J. ALTIHG in ‘t licht, getiteld : Grondige onder+‘zing va het stellen der stippen in de Hebreeuwsche taal, zijnde het vweijelijkste deel van de
spraakkunst, enz. Te vergeefs heb ik nagevorscht om iets meer van RISHOORN te ontdekken, daarom wende ik mij tot de lezers
van dit tijdschrift, of ook soms de een of ander in staat is, meer bijzonderheden van hem
mede te deelen. Het bovenstaande is ontleend
de Gesch. d. Jederb. Herv. kerk van YPEIJ
en DERMOUT, X11. Aanteek. bl. 2 en 3.
aan

J. C. K.
4bS . - Christoffel Middaghten.
Deze was
Schout bij Nacht, schreef een werk, getiteld:
Groot verbeterd Staats-Zeeboek, met de kaartenvan KLAAB DE VRIES, Amst.1?19, fol. en

De nieuwe Lootsmans wegwijzer, Ib. 4O. Dit
maakt mi begeerig meer van hem te weten,
Zie Naamregister v. Nederd. boeken, door J .
VANABKOUDE en a.ARRExSBERG,%tt.
1773,
bl. 291 en Catalogus van een’ hzst. atlas, verzanaeld door J. J . VAN VOORST, bl. 35, No.
765f-f.
J. C. K.

489 . -S. van Campfort. Wie weet eenige

berigten mede te deelen omtrent dezen beeldhouwer ? K$ vervaardigde de prachtige marmeren tombe op het graf van den dapperen
Vice-Admiraal PIETER FLOIUSZOON in de
groote kerk te Hoorn, welke in 1717 voor
Gaar PETER moestgeopend worden omhet
lijk van den zeeheld te beschouwen, waardoor breuken zouden veroorzaakt zijn aan de
voorplinten der tombe, waarop de zeeslag in
de Sant was afgebeeld. Jammer, dat dit gedenkteeken in 1833 door den brand der kerk
is verteerd.
J.C.K.
4 9 9 . - Grafschrift van B. Bekker op zijne
vrouw. BEKKER vervaardigde op zine echt-

,
336
genoot, wier naam mij onbekend is, en die
hij in 1654 verloor, een grafschrift, te vinden
in de kerk van Oosterlittens. Zie Gesch. van
de Hervormde Chr. kerk in Nederland, door
A. YPEIJ en 1. J.DERMOUT, II.Aanteek.bl.
324. Wie deelt het mij mede?
J. C. K.
461.- Geneesheer of Doctor van Rijnland.
De schrijver der Détices de la campagne à l’entour de Leide (Leiden, 1712)) Dr. GERARD
GORIS, noemt zich médecin ordinaire de RhinZonde. Welke betoekenis moet aan dezen titel
gehecht worden? Hadden in vroeger tijd de
Waterschappen, even als later en nu steden
en gemeenten, hunne door het bestuur aangestelde en eene vaste bezoldiging trekkende
geneesheeren?
462 . - Het tooneelspel, getiteld de Patriotten. Is het op goede gronden, dat in den belangrijken Catal. van boeken over Nederl. Geschied. enphatsbeschr., Amst. FRED. YULLER
1859, het op bl. 67 onder No. 1268 voorkomende tooneelspel de Patriotten, Amst.1785;
8O. aan G. PAAPE wordt toegekend? Op de
laatste bladzijde van het derde deel van
FEITHS Oden en Gedichten, Amst. 1798, en
in den Catal. der Bibl. van de Maatsch. der
NederZ. Letterk. Bijv. 1853-1857, bl, 49 zie
ik REIJNVIS FEITR als den auteur aangegeven.
J. C. D.
4 6 3 . - Grafschrift op Tjerk Diddes de
vries. Ik bezit een handschrift, getiteld : Ledige vuren besteedt in Rymen van verscheidene
aoorten van stoffen, door REGNERUS DE LOVER
in zijn leven Nedecyne Doctor te Amsterdam ,
blijkbaar voor de pers in gereedheid gebragt.
Daarin komt voor Grafschrift voor den manhaften Heldt TJERK EIDDES DE VRIES, Admiraal van Vrieslandt, gesneuveldt in den Enyelschen oorlog 1665, luidende:
HIDDES, Admirael van Vrieslands strijdbrevloot,
Ligt in dit eerengraf, door ‘s Landschsps last bedolven,
Nadat hij zeevenmaal heldhaftig voor zijn doodt
Der Britten dwinglandij gefnnykt had op de golven.”

JJJJEBK

Is dit grafschrift bekend ? en zoo ja, waar
te vinden? DE LOVER was den 23sten Oct.
1647 vermoedelijk te Sneek, waar zijn vader
AGQE SIMONSZ lid van den Raad was, geboren, en leefde ten minste nog in 1711. Wat is
er van hem bekend ?
v.H . . . . . t.
464. - Simon Janzonius. Wie was SIMON
1707, op wien Dr.
LOVER (te Amsterd.)
het volgende grafschrift vervaardigde?
JANZONIUS, overleden
REGXERUS (REINIER) DE

#Alba legustra cadunt.”
"Hier ligt JANZONNIG, die ond pas zestien jaaren,
Reeds weergalooze blijk van zdn geleerdheid gaf,
En ‘t grieks > latijn en frans in ‘t Neerlandsch kon verklaren,
pes plant qcn ‘t beeltenis van Pallas op zijn graf.”

Hg wordt genoemd de doorg~r$ejongeEing.
. . . . . . t.
466. - Jan Steengracht.Voor
mij ligt een
werkje in 4s., groot 36 blz., getiteld : Z’rouwhertige consideratien tot Zeelands Welstand.
10. Redeaen waarom geen Eerste Edelschap
in Zeeland nut i s .
2O. Behoud en veiligheid van Walcheren en
steden van Zeeland.
3O. Aangaande de zeezaken.
Met eene oude hand staat op dit exemplaar
aangeteekend : nMen houd voor vast, dit boekje
geschreven te wesen door de Heer SAN STEEXGRAQT, Secretaris van de admiraliteijt van
Zeeland.” Is dit waar?
c. P. L.
4 6 6 . - Oorlog tusschen Middelburg en
Zierikzee. BOXHORN , Chronijck van Leelandt,
11. bl. 96, en DE RASTER, Chronoj’kvan Zierikzee, bl. 43 (2e uitgave), spreken van eenen
oorlog tusschen Middelburg en Zierikzee, ten
tijde van Graaf FLORIS V, en zeggen dat de
oorzaak onbekend is, Weet iemand mij hierover iets meer mede te deelen, dan ik t. a. p.
lezen kan ?
c. P. L.
46r. - Een schaö ende devote oefininghe.
Waar, wanneer en door wien is gedrukt, en
wie is de schrijver van het volgende werkje:
vDit is een schaö ende devote oe$eninghe van
der passien ons liefs Heeren JESU CHRISTX."
(Hier volgt het titelvignet voorstellende
CHRISTUS onder eene pers, met het opschrift:
nlc hebbe de presse alleen ghetreden] Nathei
XI. cap. Coemt tot mi alle die daer arbe2jt ende
beladen sijtJ ic sal v vtroosten. Neët mijn iock
op VJ eñ leert van mi dat ic saechtmoedichJ eñ
ootmoedich van herten benJ eñ ghi sult uwë sielen
rust vinde; want mijn iock is ghemackelijckJ
en
mijn last is Zicht. Bij consente van den Hove.
De keerzijde stelt een Bcce Homo voor.
Aan mijn exemplaar ontbreken de laatste
c. P. L.
bladzijden.
4 6 8 . - Ds. Ravestezj’n. Bij DODT, Archief
van Utrecht, dl. 3, bl. 306, lezen wij in een
extract uit de cameraersrekening der stad
van 1647. >lKerksaken item op de commissie
van de kerkenraat om tot Gorcum te horen de
gaven van Ds. RAVESTEYN, etc.”
Kn verder bl. 315.
j)Item op t commissie tot beroep van Ds.
RAVESTEYN."

Wie was deze Ds. RAVESTEYN. isdeze werkeliik van Gorcum naar Utrecht gekomen ? Is
er iets naders van hem bekend?
L. v. J.
469. -Goud uit de Gortsteeg. DeZe spreekwijze is men sedert lang in Utrecht gewoon
te gebruiken, indien men spreekt van goud
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of zilver van zeer slecht gehalte, en wordt
gezegd afkomstig te zijn van eenen zilversmid, aldaar woonachtig geweest, wiens waren niet altijd even zuiver waren. Daar ik nu
echter bij VAN DER CHIJS, Munten der Bisschoppen etc. eters Utrecht, bl. 532, vermeld
vind, dat hem zin voorgekomen S stuivers
(van lood) uit de Gortsteeg, wier opheldering
te vergeefs gevraagd is, zoo kwam het mij
niet onwaarschijnlijk voor, dat, èn de oorsprong van het gezegde en die van het geld
een en dezelfde was, en misschien het gezegde zoude moeten luiden : n Geld uit de Gortsteeg.” Wie kan mij omtrent een en ander nader teregtwijzen ?
L. v. J.
410. - Hattq, Graaf van Loenen. In het
jaar 975, zegt VAN DEB CHIJS, Munten der
Bisschoppen van Utrecht , bl. 16, schonk Keizer OTTO aan de Utrechtsche kerk een land,
vroeger in het bezit van HATTO, Graaf van
Loenen. Wie was deze ? Waar is omtrent hem
iets meer te vinden?
L. v. J.
-.
arr. - Soya. >I Bij de Engelsche zeelieden
bestaat het geloof, dat Soya gemaakt wordt
van kakkerlakken; en hoe onwaarschijnlijk
zich deze meening ook voordoe, is de aanleidende oorzaak daartoe wel een onderzoek
waard. De Chinezen te Canton hebben eene
groote Soya-fabriek, en doen al hun mogeIgke best om zich kakkerlakken te verschaffen van de schepen ; uit welke omstandigheid
de zeelieden onmiddellijk het gevolg trekken,
dat dit geschiedt met het doel om erSoya van
te maken. Maar, op beteren grond steunt
sch$nbaar het berigt, dat kakkerlakken door
de Chinezen als aas worden gebruikt om te
visschen. Een aftreksel van kakkerlakken
wordt ook als medicijn aangewend: en de
Heer WEBSTER, geneesheer op Harer Majesteits schip van oorlog Chanticleer, beweert,
dat gewoon zout en water, verzadigd met de
vochten uit kakkerlakken verkregen, al de
lucht en ook eenigzins den smaak en de hoedanigheden van Soyn bezit: zoodat , alles
wel beschouwd, het geloof der zeelieden wel
eens niet zonder grond kon z+.” - JORX
TIMBS, Popu2ar Errors Explained (London ,
KENT and Co. 1857)) p. 80.
Mijn vader plagt mij altijd te vertellen,
dat stierenbloed een der hoofdbestanddeelen
van de Soya was. Van de PI Japansche Zoya”
althans. Wat moet men in deze gelooven?
J.H.VAHLENNEP.

133. - Soeren, Soranus. Waar komt de
naam Soeren , in Hoog- en Laag-Soeren, vandaan ? Vindt men hem ook terug in dien van
SORAWJS, den bekenden boogschutter? Mij
‘dunkt van ja.
J.H, VAXLESXEP.
Dl.IX

-

413. - De Honden en de Maan. Waarom
blaffen de honden tegen de maan?
J.H.VANLENNEP.

414. - Groene Thee. In Things not Gansrally
Kn&n : Popular Errors Ezpplained
and Illustroted:
By JOHN TIMBB , 3. S. A.; An entirely new Eclition;
Londen. KENT & Co. 1857, p. 77, lees ik:
~~Omtrent de groene thee heers& het vrij algemeene
vooroordeel, dat za hare bijzondere kleur a8n het droogen
der bladen op koper verschuldigd is. Niets heeft echter
minder grond dan deee.meening , want de droogpan, door
een beambte der Engelsche 0. 1. Compagnie naar het
moederland overgezonden, was v8n gegoten $zer. Dat er
in de thee koperdeelen zijn, is wa8r : doch BUCROLZ heeft
aangetoond, dat men deze ook vinden zal in verschillende
plantaardige zelfstendigheden ; ja, er bestaan zelfs bewgzen, dat er koper komt in het zamenstel van een gmote
meerderheid van dierlijke en plantaardige stoffen. In
Jcoffrj, b. v. komt het in een opmerkelijke hoeveelheid
voor, want, uit tien omen ongerooste boonen, verkrijgt
men, door behoorlijke behandeling, een koperbezinksel
zoo digt, dat het twee dnims lengte khviersnaar met een
echt koperbekleedsel omringen zou. En al wie een broodje
met sloesch eet, berftmeer redelijke vrees te voeden voor
vergiftiging door koper: want, zelfs het brood en het
ossevìeesch en de mosterd zijn, volgens scheikundige ondcrvindiug, in staat om in de maag een metaalkorst te
vormen: zoodat , als men het wel beschouwt, aardappelen
het eenrgste veilige eten zouden zijn; want, in drie pond
van deze spijs heeft men geen koper kunnen ontdekken.
Zoo sehrljft Dr. BIOPOND in zijn werk over de Thee.
Maar, gesteld eens, dat er eenige grond ware voor de
bewering, dat de groene thee werkellj’k koperdeelen bevatte, dan zoude een weinig vlug loogzout, met het aftreksel van zoodanige thee vermengd, de aanwezigheid
aantoonen v8n het minste en geringste koper, door het
vocht blaauw te verwen. Nu vertoonen, op deze wUze
onderzoobt, de fijnste keizerlijke en bloemtheeën geen
spoor van koper. Door anderen., waaronder BOERRAAVE,
werd, met nog minder juistheid, het groen z@r der thee
aan groene vitriool toegeschreven: maar dit bestanddeel,
dat slechts een ijzerzout is, zoude onmiddellijk de bladen
zwart verwen, en de thee, daaruit getrokken, zonde purper zijn gekleurd. Sir QEOBQE STAUNTON berigt ons,
dat men met het volste vertrouwen in China verzekert.
dat nooit de thee op koperen platen gedroogd wordt : wijl
men dit metaal meer b@onderlijk voor het munten bezigt.
Dr. LETTBOM vraagt daarentegen in Qin belangrijk geschrift over de Theeplant: Is het niet waarschijnhjker ,
dat de eeue of andere groene kleurstof, uit plantaerdige
zelfstandigheden zamengesteld, voor het groenverwen gebruikt wordt?
De geleerden hadden het vraagstuk tot op dit punt gebrsgt, toen de Heer EOBERT FORTUNE, in zijne Reridence among the Chinese (verblijf onder de Chinezen),
uitgegeven in 1657, de volgende bewijzen aanvoerde:
u WZOO er op dit oogenblik nog iemand gevonden mogt
worden, die zich vasthield aan de oude meening , dat men
alleen groene thee kan plukken van de Thea uiridir en
alleen zwarte thee van de Thea óohea , dan zal hg wel
bezwaarlijk geloof schenken a8n het verhaal, dat ik te
geven heb van de wijze, waarop de Ning-chozu-districten
hunne groene theeën hebben veranderd in zwarte. Maar,
hoe moeielijk het ook zij om oude vooroordeelen kwijt te
worden, toch Ajn feiten koppige dingen ,” en, op. da
waarheid van hetgeen ik g8 mededeelen, kan men vollen
staat maken. Veel jaren geleden liet een wakker Chinees&
koopman, die zonder twbfel genoeg inzag, dat men zonder groote moeite zwarte en groene theeën konde verkrqgen van dezelfde plant, in het Ning-chow-district een
moarten thee-oogst plukken en in Canton ter markt bren.
g e n . Deze thee verkreeg de hoogste goedkeuring der vreemI
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de kooplieden van die haven en werd, gelooven wij, o gekocht en naar Engeland gezonden door het groote i nis
van de Heeren DENT WI CO. DáBr ~WI~&OXWU, vond zij
een gereede markt, en nam dadelijk de plaats in van eene
zwarte theesoort der eerste klasse. Jaar op jaar nam de
vraag naar deze thee standvastig toe en werd gereedelijk
door de Chinezen voldaan. Tegenwoordig brengen de
Ning-dow-districten slechte amar~e theeën voort, terwijl
zij, in vroegere dagen, slechts groene leverden. Wilde
men dus een bew$s , aan zoude dit genoegzaam wezen ten
betooge , dat men zwarte en groe ‘theeën kan maken van
elke verscheidenheid der thJ
ant en dat de verandering
van kleur in het bewerkte artikel a&en&k afhangt van
de wijze van behandeling.“”
Ik moet bekennen, dat de overzending van een gegoten

@eren pan door den ambtenaar der 0. 1. Compitgnic,

en de verzekering van den Chinees, dat koper bij hem te
lande meest voor de munt gebruikt wordt, nog niet veel
afdoen ten bewijze, dat de groene thee hare kleur niet aan
koper verschuldigd is. De scheikundige onderzoekingen
bewjzen meer. Echter zoude ik gaarne willen weten, van
waar het onderscheid in verw der groene en zwarte theeën ?
En, daar ik nu toch eenmaal op mijn vraagstoel ben: Of
het vooroordeel onzer huismoeders tegen de groene thee,
als slaapwerend, eenigen grond heeft?
J.H. VANLENNEP.

vaardigde teekening in O.I. inkt, waarschijnlijk door J. STOLKER, en zou dus zeer gaarne
iets naders deswege vernemen.
Iv*** *
418 +- Gedicht over de ouderliefde. Waar
kan ik gelezen hebben en wie deelt mij in zijn
geheel,of slechts het couplet van een gedicht,
mede, waaruit mij deze schoone regelen altoos - maar ook niet meer dan deze alleenbijbleven, in welke van de ouders tot de kinderen gezegd wordt:
#Vergeef hun dw8hngen, dan moogt gij vsst verwachten,
Dat ook uw kroost zulks doet, wanneer g;j vader zijt.”
En wie was daarvan de dichter?
?P *’
*

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.

Blank, Braspenning, Stooter (1. bl. 230; vgl.
bl. 309; BijU. 1853, bI.ii; 1X. bl. 304). BG
Al&. - Europeanen. In eene door mij ge- het geschrevene over b~*aspenningen , blanken
maakte vertaling gebruikt8 ikeens het woord en stooters, voeg ik het volgende als PS.
1, In de bekroonde prijsvraag over munEuropeanen. Mijn leermeester streek dat
woord door en zette Europeërs. Bepaalde re- ten, door den Heer A. HEYLEN , 1787, worden
den van de verandering gaf hij miJ echter niet zoo wel heele als halve braspenningen opgeop, althans ik herinner mij alleen dit er van: ven, en verscheidene plaatsen vermeld, waar
Europeanen is geen woord. Zijn er ook lezers afbeeldingen worden aangetroffen (zie bl. 53,
van den Naworscher, die Europeanen ook voor 54,87 en 120).
In de prijsvraag over munten, door D.
geen woord houden, dan zullen zij mij zeer
verpligten, door mede te deelen waarom men C+ROEBE ,1835, daarentegen, wordt het bebepaald Europeërs gebruiken moet. Dit mag staan dezer munt ten stelligste ontkend, en
ik er zeker nog bijvoegen, dat vele geachte het geloofdaaraan eene dwaasheid genoemd.
schrijvers het woord Europeanen bezigen, In BRENDER à BRANDIS, Vaderl. Kabinet, bl.
misschien zelfs meer dan het andere (Euro123 volgg. wordt van den braspenninggezegd: Ijdeze is geene wezenlijke munt meer
H. v. K.
peërs).
in ons vaderland, maar zij is, als een der oudA16. - Geëtste plaat der zameazwerlrag van sten, ons daarom niet minder bekend. Schoon
H. Slatius, in 1623, tegen Prins Maurits. On- haar eerste munter mij toch niet volkomen
der dezen titel vond ik eene plaat, met bij- gebleken is, twUfe1 ik echter bijna niet of het
voeging van .seldaaam,
beschreven op den Ca- zal een der Graven van Brabant geweest zijn;
talogus eener verkooping van boeken, pla- en wel, zoo ik met eenigen grond mag gissen,
ten, enz. bij den Boekhandelaar H. MEURS, te JOHANNES 1 of de Zegehaftige, waartoe ik de
reden moet opgeven.” Hierop volgt
‘s Gravenhage, den 29sten Augustus 1859. voIgende
Wie weet mij te berigten wat di8 plaat voor- een verhaal, dat niets voor de zaak bewijst,
stelde, door wien zij vervaardigd werd, of zij maar alleen.voor de mogelijkheid pleit,dat er
ook elders voorgekomen is, voor hoeveel zij onder genoemde regering reeds braspenninis verkocht en waar zij is gebleven? Ik bezit gen bestonden. Het argument laat echter
zoodanige plaat niet onder degenen, die tot veel te wenschen over. Tegenover bl. 126
deze geschiedenis betrekking hebben, en mogt komt eene afbeelding van den penning voor.
GROEBE verklaart, dat de Johannes-BrasIR niet voor den door mij opgegevenen prijs
N”*’
*
penningen niet anders dan tweegrootstukken
bekomen.
waren, vermoedelijkin
1417geslagen. Sedert
1499 echter schijnt de waarde 3 grooten of
API. - Schilderij’ met eene kerkelgke plegtigheid. Welke plegtigheid of gebeurtenis 2 blanken te hebben bedragen.
Uit dit een en ander meen ik te mogen bewordt er voorgesteld op de schilderij, bevattende de afbeelding der Remonstrantsche sluiten, dat men met even veel regt het bekerk te Botterdam, die op de Bibliotheek dier staan der Braspenningen kan volhouden als
kerk geplaatst is, en door wien is z$ geschil- verwerpen. Dat namelijk eene munt van de’
genoemd8 waarde door eene bijzonder8 omderd ? Ik bezit een8 naar di8 schilderu ver-
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standigheid,
eenen buitengewonen naam entving, bewijst, dat een braspenning geene gefingeerde munt is geweest; maar van den
anderen kant duidt het woord geene bijzondere muntwaarde aan, als men ten minste
met UROEBE mag aannemen, dat het eenvoudig dubbele blanken waren, en de afbeelding en VOOrStelling Van BREXDER ?% BRAIDIS
mag verwerpen, die uitdrukkelijk twee verschillende afbeeldingen dezer munten geeft.
2. Over de Blanken zegt BRENDER & BRANDIS: r?Enkel in naam is bij ons ook nog bekend de zoogenaamde Blank, welke insgelijks
op de gemelde plaat voorkomt, en door onze
voorvaders witte genoemd wierdt ; en op het
laat,st 6 duiten uiterlijke waarde had, Zij
was uit haren aard eeneFransche munt (blijkens uit hare lelijen), zijnde het eerst geslagen door Koning PHILIP van valois, doch
had zo weinig zilver en zo veel koperin zich,
dat men genoodzaakt was om haar met zilver te overstr$ken,
of te witten; opdat de
Vorstelijke munt geen blaam G de onderdanen zoude mogen verkrijgen” enz.
3. Zoowel de Blanken als de Stooters [welke naar BREXDER & BRANDIS afleidt van het
Grieksche stater, en waarvan eene afbeelding
op de gemelde plaat voorkomt) worden door
GROEBE genoemd en als eene munt, die werkelijk bestaan heeft, opgegeven (zie bl. 117,
153).
D. te D.

[Men vergdgke hetgeen wij, bij gelegenheid eener
herhaling van deze vraag, gezegd hebben VL bl. 296,
waar w4 den vrager naar het genoemde stuk in DE JAQERS Archiefverwezen. Dat dit attzen neanwkeurigen Bt.
ontgaan is, laat zich hieruit verklaren, dat de mekef van
het register op den ïVavo?scher
van dat jaar verzuimd
heeft daarin de onderwerpen op te nemen der vragen door
het Bestuur beantwoord.]

Kostverloren Wetering (1. bl. 379; vgl. 11.
bl. 276,329,357; B2j’bL 1854, bl. cxiii). Behalve de reeds vroeger opgenoemde plaatsen,
die den naam van Kostverloren dragen, heeft
men nog den K’ostverl~en Polder biJ Weesp.
Zijn er nog meer?
c/,
Autographen (11. bl. 279; III, bl. 278; Bijbl.
1853, bl. clxxxiii; 1854, bl. xxvii, xxxv, lx,
lxxxii, CXviii; 1865, bl.cxii). In BLNJJBOFFS
maandeliksch Bulletin, No. 16, voor Maart
1859, vindt men onder No. 4512 + vermeld :

Album cosmopolite. Seconde édition. Choix de
sfu’ets, paysages, scènes, moews, marines, etc.,
par les principaux artistes de 1’Europe et ds
1’Anaérique. Texte et ( 112) fac-similé d’nutograph.es de souverains , princes, sauants, artiades, etc. Extra& des collections de M ALIQX.

VATTE~ARE. Paris 1848, gr. in 4O.
J. C. D.

Nederl. spot- en scheldnamen (III. bl. 6, Vr.
1X; vgl. bl. 372 ; Bzj’bl. 1854, bl. xxxvii, lxii,
Ixxxviii; 1855, bl. xxii; VI. bl. 109,206,239,
Elfhet malle getal (1. bl. 252; vgl. bl. 371). 311; VII. bl. 14,74,140,171,295; VIIL. bl.
In Dr. A. DE JAGERS Archief, dl. 1. bl. 423 104, 167; 1X. bl. 105 ,‘240).. IjDie Genter
vlg., vindt men hiervan eene verklaring, die mussten [in 1539 van Keizer KAREL] knieend
in eenvoudigheid de gissing van H. T. verre und baarfüssig , und zum Theil m i t s t r i covertreft. Het woord eZf, namelijk, komt in ken urn den Hals, Vergebung erflehen
was ihnen ftir
een t. a. p. vermeld oud )lgeneuchlick
Dicht” [voor hun wederspannigheid],
der Stropdravan den ouden ende langhen Aernout (*), be- alle Zeiten den Spottnamen
sie bisher unter
halve als getal ook voor in de beteekenis van gers einbrachte, wahrend
dwaas of zot (elf, aZf ). Het Dicht behelst eene den Spitzna.men, die fast al 1 en flandrischen
Beinazamenspraak tusschen AERNOUT en zijnen Städten ankleben den hochklingenden
meester. De olijke AERNOUT geeft op de hem men der F)Herren von Gent” pfùhrt hatvoorgestelde vragen allerlei snedige ant- ten.” Zie FRIEDR. OETKER, Vereinsleben und
woorden ; en als ook de getalcijfers ter bane SchaubeEustigungen i n Belgien, i n WEBTERgebragt worden, weet onze vocativus van IANN'S Ilbst. deutache Monats-Hefte, No. 28,
E. C. D. v. W.
elk getal eene aardigheid te zeggen. Bij Jan. 1859, bl. 383.
nommer elf maakt hij het echter wat bont;
Het Oog eener IVaalde (111. bl. 95, Vr. 83;
want gevraagd zijnde:
vgl. IV. bl. 75). In z$n belangr$k geschrift,
AEBNOUT, spelt mjj elve,
Lands classical and Sacrsd, geeft Lord NDantwoordt hij:
GEXT aan deze woorden eene uitlegging,
welke ons dadelijk de geschiktheid aantoont
GewhseIic gh@ rij er een ztdw,
der uitdrukking, voor het doel, dat de HeiHoe de meester deze lofspraak heeft opge- land in ‘t oog had. Lord NUGENT beschrift
vat, vind ik t. a. p. niet aangeteekend.
zichzelven
als voornemens om Hebron door
de groote poort te verlaten, als op eens zijne
B’.
reisgenooten, een’ grooten
trein kameelen.
(*) 1, Opgenomen in de H Veelderhande
geneuchlicke ziende naderen, hem verzochten door pthet
dichten, tafelspelrn ende refereynen ; t’Antwerpen bij
naalds-oog” of, in andere woorden, door de
JAWANGHELEN,
anno 160O”“(Boekerij van dehfaatschappij der Nederl. Letterkunde).” Zie het Archief. smalle poort te vertrekken. Dit, gelooft z$ne
Lordschap, is een gewone uitdrukking en
t. 8. p.
as*
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tevens eene verklaring van des Zaligmakers
woorden; jjwant,” gaat hij voort, >de pakdragende kameel kan er niet, dan met groote
moeite, door, en niet dan ontheven van zijnen
last, zijn zadeltooi en zijn koopmanschap.“Uittreksel uit de Church and State Gazette in
de Family f-erald, Vol. 111. p. 461.
Dat de stadspoorten werkelijk zoo waren
in des Heeren tijd, als Lord NUGENT ze schildert , blijkt ons, dunkt rn$ , duidelijk uit de
woorden (Mutth. VII: 13): ttGaat in door de
enge poorte: want wijd is de poort enz.” en
uit Lucas X111: 24: ,,Str&lt om in te gaan
door de enge poorte.” Wel is waar schijnt
het laatste vers, in verband met het volgende, meer op de poort van een gebouw te doelen , maar de gedachte, dat men niet konde
binnengaan zonder al het bijkomende neder te leggen, schijnt toch in het woord )>eng”
opgesloten.
J.H.VANLENNEP.
Grafschrift op Aelia Laelia Crispìs (IV. bl.
37,Vr. XVII; vgl. bl. 335; Bijbl. 1855, bl.
lvi; VL bl. 139,1X. bl. 169). Zoo als uit Nav.
VI. bl. 139blijkt,moet
er in Nav. IV. bl. 37
naar dit grafschrift gevraagd zijn. Bij gemis
van dien laatstgenoemden jaargang weet ik
niet, wat men eigenlijk van dat zonderling
epitaphium wel wenschte te weten. Hoedit
zij, blijve in ‘t midden. Alleen dit wilde ik hier
dienaangaande mededeelen, ingevalle ‘t nog
niet medegedeeld is, dat men ‘t grafschrift
zelf in zijn geheel, o. a. kan vinden in de
Penséesdemons. le comte OXENSTIRN, t.1. p.
427 e. s. (Ed.de la Haye,chez JEAN VAN
DUREN, 1749). En wil men voorts hooren
wat
OXENSTIRN zelf er over denkt? j>Ce n’est
qu’un amas d’air condense,” zegt hij, ltque
1’Auteur a bien voulu donner S garder a la
posteri tB, pour le supplice de ceux qui on t la
fantaisie de vouloir trouver du sens oti il n’y
en a point. Quels efforts de t&e, quelles tranchées de cervelle n’en a-t-il pas cout.8 au bon
comte MALvARIO , avant que d’avoir atteint
la derniere psge de l’in-quarto qu’il a compose sur un si maigre sujet! Quelques uns
ont cru voir un avorton sous les mistérieux
lambeaux de cette épitaphe. 11 faut avoir la
vuë bonne pour faire cette decouverte. D’autres, It la lueur de leur imagination , y ont
apperçu distinctement de certaines veines
brillantes qui conduisent infailliblement a
pleine decouverte
de la pierre philosophale.
Pour moi, mon sentiment la dessus est , que
quelque esprit enjoué l’a composee, pour se
moquer de l’insatiable curiosité des hommes,
qui se font ordinairement un sujet d’admiration de tout ce quïls n’entendent pas. Et en
effet , je ne trouve pas qu’il soit dif6cile den
composer de pareilles; puisque l’esprit, la
raison et le bon sens y ont si peu de part. On
peut juger par-la que l’auteur de cette épi-

aphe a Btd quelque insigne railleur, puislu’il s’est moqué m&me de l’avenir.”
Dr.
Mr. Jan Jacob Mauritius (IV. bl. 68, Vr.
XXXVI; vgl. bl. 360; Bijbl. 1855, bl. lix;
VIII. bl. 36. 105 en 1341. In den IVden
jaargang wordt bl. 362 gezegd, dat J. J. YAURITIUS of MAURICIUS [onder beide namen
komt hij voor), ook afgevaardigde van ons
land naar Noorwegen of Zweden zou z& geweest; dit is onjuist, hij was tot 1741 Minister Resident van H. H. MM. bij den NederSaxischen Kreits, en hield zijn verblijf te
Hambury, waar hij later, na zijn terugkomst
uit Suriname, zich mede ophield en den dlsten
Maart 1768 overleed. Hij is getrouwd geweest met JOHANNA MARIA WREEDE. Van
zijn’ vader, J. MAURITIUS, zijn nog een paar
werken in de Bibliotheek der Nederl. Letterk.
te Leiden voorhanden.- Nu wordt gevraagd
hoe kwam de zoon van eerstgemelde (van
J.J.MAURICIUS) aandennaam
van BOERHAVEN?(vgl.~uPr.V~II.bl.l0~).

c/,

Ahaham Magyrus (VL bl. 3 1, Vr. 27 ; vgl.
bl. 70 en 208). De 4O. uitgave dor Almanaksheiligen, is te Amsterdam bij NIC. TEN HOVE in
1717 verschenen, en bevat even als degenoemde uitgaven 430 blz.
D. te D.
Het geslacht Sweers (VI. bl. 135, Vr. 194 ;
vgl. bl. 318,VIII. bl. 330,1X. bl. 171,268).
Ik vind in eene geslachtlijst
GUILLIAM
SWEERS
, geb. te Middelburg 13 Maart 1606,
(zoonvan GUILLIAMSWEERSeD
GILLINAVAN
VLIERDEN),
tr. te Amsterdam Dec. 1637 met
AALTJE of ALIDA VAN HASSELT, geb.teKleef
18 Febr. 1619 (dochter van WILHELM VAN
HASSELT ~~RRLENAMOM),
uitwelkhuwelijk
slechts Ben zoon, BALTHAZAR SWEERS, opperhoofd van Japan, getr. met SEBASTIANA
DE ROOG, uit welk huwelijk mede slechts Ben
zoon
Mr. GUILLIAM SWEERS ,getrouwdmet SARA DE NORMANDIE
; waarbij 2 kinderen:
a. CHRISTIIA SEBASTIANA SWEERS, geh.

aan Mr. MARCELLUS EMASTS, Essayeur Generaal van do munt der Vereen. Nederl.; met
kinderen.
b. J~HANANTOZIIE SWEEILS, tr.tweemalen
1'. met JACOMIYADEROTH.
go. met SUSANNADECROESE.
Uitbeidehuwelijken kinderen.
%
Hollandsche boeken vertaald (VI. bl. 360,
Vr. 549; vgl. VII. bl. 92,298 ; VIII. bl. 13,
204, 270,330; 1X. bl. 8, 110, 174, 208 en
241). Bij de reeds vermelde voege men nog
de volgende :
1. Leçons de Littérature Hollandaise , tra-
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duites en Franqais,

par L.-v. RAOUL. Brux.

1828.

-

-

2. Imitalions
Hollandaise,par

de quelques $eurs de poësie

F. L. A. DE JAGHER.Utr.1846.
De verzamelaar der Lojdichten
op M. H.
TROMP kan in No. 1, bl. 441, de krachtige
dichtregelen van 8. INGEN (zie boven bl. 1786),
en in No. 2, bl. 25, het zinrijke bijschrift van
ANTONIDES
(jaarg. VIL bl. 286a) vertaald
vinden.

3. Lecture on the ìn$uence of English literature upon the literature of the Dutch. (Door B.

naar het Ho& van N. G. VAN KAM1836.
4. Discourse on the judgement of posterity.
(Door denzelfden,
naar het Holl. van J. BT.
D. PALM.) Am& 1837.

s. NAYLER,
PEN.) Amst.

Hollandsche

vertaald.
Ueber die Bereitung, die
Verbindungen u. die Anwendung des Chlors.
Aus d. Holldnd. - Ilmenau, 1829. gr. 80.
ANDREAS
DE
MEESTERS
DesGriecken opganck en onderganck (Dordrecht, 1599), werd
S.

E.

boeken

STRATINGH,

in ‘t Latijn en in ‘t Fransch overgezet.

w. H. SURINGAR, Considérations sar la re’ctusion individuelle des détenus. Parijs, 1843.

W.

H.

SURINGAR,

Religiiiae u. moralische

Eetrachtungen. Eis Handbuch fzïr Qefangene.

Leeuw., 1841.
H. VAN LoCHEM,Les

Poème trad. du Hall.

harmonies de la nature.
par A. CLAVAREAU.

Brns. 1826.
J. F; H E L M E R S , La nalion hollandaìse.
Poème trad. du Holland. par A. CLAVAREAU.
A. VAN DERHOOP, La campagse de dixgours
Poème trad. du Hall. par A. CLAVAREAU.
J., F. MARTINETS Vereenigd Nederland is
in ‘t Fransch vertaald, o. d. t. Zes Pays-Bas

etc., 3 din.

Geschichte der Entstehung der Remonstran.ten. Bus d. HOU. ubers. von KERSTEN, 1799,

FRANCUNTJE

DB

BOEW

h?indergedichteti

zin ook in ‘t Fransch overgezet, o. d. t. van
Poèmes, 1835.
A. VAN DER HOOP JUN., Warschau, Krijgslafereelen (Amst. 18323, verschenen in 1838
in eene Fransche overzetting ‘t licht, getit,
Varsovie.

GERBRANDVANLEEUWENS
DeHandelingen der heil. Apostelen, beschreven door LUCAS,
uitgebreid en verklaart, Amst. 1704, werd in
‘t Hoogd. vertaald en uitgegeven te Bremen,

1708.
JOH. STINSTRA'S

Waarschuwitig

tegen geest;

drijve+‘, Harl. 1750, ia in ‘t Fransch, En-

gelech

en Hoogduitsch vertaald.

Apologia Catholica d. i. Catholycke Antwoord
de op een ketterach bouxken casparis Grevinckd
hovii is ook in ‘t Latijn overgebracht, Keul.

en Leid. 1609.
Van AB. DESAM. v. D.ROEVEN ~&.‘sAkademiereis bezorgde Dr. L. TROSS eene Hoogduitsche vertaling, die in 1848 te Dortmund
‘t licht zag.
J. D'OUTREINS Korte schets der goddeijke
waarheden werd vertaald in ‘t Fransch, Hoogduitsch, Engelsch, Portugeesch en Maleischi
Van De gelzjkenisae vas de verloren zoon, de Sendbrief van Paulus aen de Coloss. en 107
Psalm ontledet enz., - C. VITRINGA, Over de
evangel. parabolen, ook door D'OUTREXN geschreven of vertaald, bestaan mede Hoogduitsche vertalingen.
D'OUTREIBS
Gouden kleinood verscheen, in
‘t Hoogduitsch vertolkt, te Bremen in 1721.
J. a. VAN DER PALMS Geschied- en Zedek.
Gedenkschrift v. Ned. herstelling, verscheen,
in ‘t Franech overgezet, te Brugge 1828.
Van diens Bej’bel voor de Jeugd, le deeltje,
zag eene Hoogduitsche vertaling ‘t licht te
Wezel, 1831.

P. F. VON SIEBOLD, Geographical and ethnographical elucidations to the dàscoveries of Maerin 8*.
Van w. SEWELS Historie der Kwakers ten Gerrit8 Vries, A. D. 1643, etc. Translated
(1717) bestaat eene vertaling in ‘t Engelsch from the Dutch by F. w. COWAN. Amst., F.
(1722) en eene in ‘t Hoogduitsch (1742).
MULLER, 1859.
Een opstel van Proc N. C. KIST over den
HUGO DE GROOTS Bewa~s voor de waarheid
dichter van ‘t Stabat Mater in ‘t Archief voor der Christ. Godsd. is, door bezorging van den
natuurkundige ROBERT BAYLE&'t Arabisch
Kerk. Gesch. van KIST en ROYAARDS , dl. 111.
1831, komt, in ‘t Hoogduitsch vertaald, voor vertaald.
in ILLGENS Zeitschr. für hi8tor. l’heol., 1837,
Van C. R. T. KRAIJENHOFFS Dissertatie
VII. B., Pter Heft, 8. 41 ff.
over de elektri&it bestaat eene Fransche verMr. H. J. KOENENS dichtstukken: Het af- taling van de hand van VAN SWINDEI.
sterven van .Karel V en Nathanaël, door A.
BERN.NLEUWENTYT,
Gebruik derwaereldKN~PP in ‘t Hoogduitsch overgezet, vindt men beuchouwing is vertaald in ‘t Fransch en in ‘t
Engelsch.
in diens dichterlijk jaarboekje Chriatolerpe.
VAN LENNEPS Roos van Dekama is ook in
;1. VOLLENHOVE'Y Kruistriomf is in ‘t Hoogdnitsch
vertaald door JOH. CHRISTIANCUNO. ‘t Engelsch overgebragt.
Mr. SIBR. GRATAU'S Iets over de nadeelen
Dr. VAN DER SALNDE, Die Rotterdammer
Kirmess, ein Volksbild, übersetzt von Dr. ZEH- v. d. tegenw. staat van ‘t regtswesen in de Nederl. enz. (Leeuwarden, SURINGAR, 1823),
WER.
Mr. H. VAN ALPEENS Starrenhemel is in ‘t werd in ‘t Fransch vertaald door den Procureur des Konings bij de Regtb. te Doornik
Fransch vertaald, o. d. t. v. Le ciel étodé.

.
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CAVELIER en te dier stede in 1824uitgegeven. Vgl. Hand. d. Maatsch. u. Ned. Letterk.
1858, bl. 56 van de levensberigten.
In 1’Historie du drapeau, des coulews et des
insignes de la Mo?larchie Française, parx.
REY, (Paris, 1837) torn0 11, vindt men eene
Fransche vertaling van Jhr. Mr. J. C. DE
JONGE'S
Onderzoek over den oorsprong der NederE. uZag. (‘sGravenh. en Amst., 1831.)
G. a. VAN SENDEXS Alpenrozen zijn in ‘t
Hoogduitsch overgebragt.
Mr. B. R. LULOFS Avondm$mering is in ‘t
Hoogduitsch vertaald, door G. w. VAN BUEREN

te Emden.

Mr. H. A. SPANDAW, Les Femme& poème en
IV Cfiants, traduit [du Holland&] par A.
CLAVAREAU, Maastricht, 1833.
Mr. w. c. ACKERSDIJCKY Aanmerkildgen
omtrent de Nederl. Taal enz., in ‘t Fransch
vertaald o. d. t. Observations sur Ia langue
Fhmande , etc. par J. c. E. Baron VAN ERTBORN, Antwerpen, 1821 in 8O.
Christliche Besuche im Gefüagriisse. Vorträge u. Ansprachen zum HeiLe der Gefangenen.
Aw d. Holländ. des Ritters w. H. SURIXGAR,
freì iibersetzt u. 8. w. von Dr. J. N. MULLER.
Karlsruhe, 1843, in 8O.
Rede iiber Armenioflege u. Armen-Patronat,
yehalten ZU Amsterdana an 22 Januar 1842,
vom Ritter w. R. SURINGAR. St. Goar, 1842,
in 8O.
C. GOB~E, Die sogenannte ägyptisch-contagiöse Augenentztilrdwzg. Leipzig, 1840, gr. go.
Hollandsche boeken vertaald. Dezer dagen
kwam mij in handen eene Proeve van vertaling, van RELIERS' Hollandsche Natie, en
wel van den Heer A. SCHLII, Kapitein bij do
Infanterie. Die proeve is reeds in druk verschenen in 1826. Zij heeft deze inleiding:
)jVoici une traduction de quelques lignes
d’un poëme hollandais de J. F . HELMERS. Ces
lignes font une partie d’une traduction encore
inédite de ce poëme. Les vers français m’ont
paru rendre le texte hollandais avec tant de
prdcision et d’818gance , que je n’ai pn resister au plaisir de les citer. íl suffit de les lire,
pour se convaincre qu’il existe de nos officiers qui savent manier aussi bien la plume
que l’épde.”
De proeve heb ik hier niet bijgevoegd. Ik
vreesde te uitvoerig te zullen worden. Heeren Navorschers zullen miJ bijzonder veel
genoegen doen, door rng mede te deelen, of
er eene yeheele vertaling van HELXERS' Diehtstuk, door den Heer A. SCHLIi56, is uitgekomen,
zoo ja, bij wien , waar en wanneer?
H. v. K.
Van Oort (VL bl. 396,Vr. 573; vgl, VII. bl.
158,206; VIII. bl. 110; 1X. bl. 208 en 269).
Terwijl Ipa-(p. geen der vroeger door rnQ geBpperde bezwaren heeft weten uit den weg

te ruimen, maar zich heeft bepaald bij de mededeeling eener hoogst gebrekkige en fautive
geslachtlijst, diene het navolgende ter aanvulling en verbetering.
JOHANXADE RIEDER, moeder der drie zonen ,FRANS,BARENDeu GERRIT OfGERARD,
sterft na 26 Januarij 1681, wanneer ZU onder
den naam van JORANNARHEDE~~~ alsgetuige adsisteert bij den doop van een harer
kleinkinderen.
A. Van de drie zonen, zoo even genoemd,
trouwt Mr. FRAXS VAN OORT, Advokaat, in ‘t
Wepstraat te Utrecht, den lsten April 1679
met CATHARINACOOL,W~~.EERMANLUYSTER;
uit welk huwelijk geboren worden:
a.ADRIANUS
beiden gedoopt te Utrecht, 13
b. JOBANNES I Aug. 1680.
c. BERXARD, ged. te Utrecht, 17 Jan. 1682.
d. WOUTER, ged. te Utrecht,21 Febr. 1683.
e. BERNARD, ged. te Utrecht, 25 Juni 1684.
f. JACOBUS, ged. te Utrecht, 27 DeC. 1685.
Aan JOHAXNES (b) wordt den 6den Mei
1700 te Utrecht acte gegeven oro aan de Bildt
te trOUWeu metGEERTRUUDVANOoRT. Uit
welk huwelijk geboren worden :
1. FRANS, ged. te Utrecht, 13 Maart 1701.
2.33ERNARDUS,ged.~e~t?'t%&,220Ct.1702.
3. JAN, ged. te Utrecht, 16. Maart 1704.
4. ADRIAEX, ged. te Utrecht, 19 April 1705.
5. CLARA CATRINA, ged. te Utrecht, 20 Nov.

1707.
6. JAN, ged. te Utrecht, 19 Jan..1710.
7. MARGARETHA HELENA,~Q~. te Utrecht,
5 Febr. 1712.
W~~~~~,sub(E.genoemd,trouwtte
Utrecht
27Aug.1703 ~~~ALETTAMARIAROTTEVEEL;
uit welkhuwelijkgeboren werden:
1. CATHARIXA
(volgens opgave van cp%--y.,
doch op de registers niet gevonden).
2. HENDRIK, ged. te Utrecht, 20 JulU 1706.
3. ALETTA, ged. te Utrecht, 1 Maart 1708.
4. MARIA, ged. te Utrecht, 18 April 1710.
5. FRAXS, ged. te Utrecht, 17 Jan. 1712.
6. MARIA, ged. ta Utrecht, 21 Maart, 1713.
7. CORHELIBJOHANNES,~~~.~~
Utrecht,23
Sept. 1714.
8. LUSIA LOUWISE, ged. te Utredt, 25 Aug.
1716.
9. JACOBA AGNIETA, ged. te Utrecht, 4 Nov.
1718.
10. JOHANNA FRANCINA, ged.te Utrecht,27
Julij 1721.
ll. FRANS, ged. te Utrecht, 29 MIMI% 1724.
Van de kinderen van JOHANNES(~) trouwt:
FRANS (1)den 3 Nov 1754 te @rechtmet
MAGDALENABOFKENS,
wed.van PIETERYEYSE.VHEYM.
BERNARDUS (2),
metYARIADUBOIs.

den 29 Jan, 1735 te Utrecht

Van dekinderen van~~~~~~trouwt:
CATHARINA (3) (1) 20 Febr. 1726 te Utrecht

I'UetJoHANGOTTFRIED
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ALETTA (3) 20 April 1734 te Utrecht met
%.DIRKBEBGHVAN SWOL.
LUCIE LOUISE (8)in Mei 1746 te l%radenoyenmet Ds. WILHELMUS KLAD, pred. aldaar.
JOHANNA FRANCINA (10) 11 Aug. 1751 te
Utrecht met HERYANNUB
KLAD.
FRANS (11) 20 Maart 1759 te Utrecht met
GEEETRUIDA
XARIA ~~~~~Ns.(Geboden te

Ameterdam.)
Uit welk laatste huwelgk weder geboren
zijn:
1. ALETTA GEERTRUIDA, ged. te Utrecht
3 tipt. 1760.
2. RENDRIETTA MARIA, ged.te Utrecht 29
Aug. 1762, den 4 Febr. 1788 gehuwd met
PENDRAWILLEINAGTGLASVERSTEEG.

3. D1~~~~~~~,ged.teUtrecht,16Jan.1767.
4. CATHARINALOUIYA
,ged. te Utrecht, 25
Mei 1777.
5. FRANCINA, ged. te Utrecht, 20 Mei 1778,
den 28 Februarg
1803gehuwd met BENRICGS
RAYESTEPN.
6. LUCIA

AGNIETA, ged. te Utrecht, 21 Mei
1780.
B. BARENDOfBERNARDVANOORDT Of VAN
OoR~isgehuwdgeweest metCLARADRWITH,
en ZU hebben gewoond op Goesbergen.
Uit dit huwelijk zijn, voor zoover bekend
is, geboren :
a. GEERTRUID, ged. te Utrecht, 24 Jan.
1683, later gehuwd met JOHANNES VAN OOET
(zie boven).
b. JOHANNA, ged. te Utrecht, 11 Jan. 1684.
C. GERRIT of GIIX~AEDVANOOELT~~~II~~~trouwd te Houten, en getrouwd te Utrecht in
Januarij 1678, met ANNA SCHUT, en heeft gewoond te Utrecht, achter? Weystraat.
Uit dit huweluk zijn geboren:
a. ANNA, gedoopt te Utrecht, 24 Jan. 1679.
b. ADRIAAN, ged. te Utrecht, 26 Jan. 1681.
c. ISAAK, ged. te Utrecht, 17 Jan. 1683.
d. JOHANNEs,ged. te Utrecht, 25 Jan. 1685.
e. JOHANNA
OATHARINA, ged. te Utrecht,
14 Nov. 1686.
f. MAGDALENA, ged. te Utrecht, 20 Nov.
1688.
g. ELISABETH, ged.te Utrecht,28Julij
1693.
Daar alle boven vermelde feiten en dagteekeningen zijn getrokken uit de registers,
op het archief der stad Utrecht aanwezig, behoeft aan de waarheid er van niet te worden
getw$feld.
Mogt +-p soms verlangen, om de bij
hem nog aanwezige overleveringen, waarop
hu zich, zoo het schijnt, veel malen verkeerdeliik heeft verlaten, misschien uit de vele
bij mij nog voorhanden als ware het authentieke bescheiden, te zien toegelicht, ZOO verklaar ik mij daartoe gaarne bereid, mits hij
zich met hetgeen hij bezit, persoonlijk bij mij
aanmelde.
L. v. J.

Van Oort. 9~a-y. noemt onder de kinderen
van BAREND VAN OORT b, eene dochter N. N.
VANOORT, gehuwd arm Mr. WACATENDORFF,
te Utrecht, en eene andere dochter N. N. VAN
OORT, gehuwdaandendecnn WACETESDORFF.
Die opgave stemt geheel niet overeen met
de aan teekeningen, voorkomende in de vrij
naauwkeurige
geslachtlijst der familie VAS
WA~HEND~RFF, niet WACRTENDORFF.
In deze
vindt men: PCORNELIS ANTHONY VAN WACHENDORFF
(ZOOB van ALEXANDER CAREL
PH~LIP~VANWAC~~E~DORFF~~~~~GERARDA

SYPESTEYN), geb. 9 Febr. 1708, J. U.Dr.
Canunnik & officiaal Decan der kerk van St.
Jan te Utrecht, tr. 22 Nov. 1735 ADRIANA
CATHARINA VAN 00~~ (dochter van ADRIAA N
VAN OORT en van ANSA ZEEUW ), geb: 19 Oct.
1710, ell VerVO&3X3JOHAX CARELVANWACHENDORFF (Zoon Van COBNFiLIS ANTHONY
VAN WACRENDORFF en van ALETTA VAN SYPESTEYN) geb. 27 Juli 1707, J.U. Dr., tr. 28
Febr. 1736 GERARDA CORNELIA VAN OORT
(dochter van ADRIAAN VAN 00~~ en van ASNA
ZEEUW), geb. 1 Aug. 1712. - ZU ligt op het
koor der Geertekerk te Utrecht met 8 quartieren begraven.” - Men ziet hieruit dat de
genealogie van de familie VAN WACHENDORFF,
aandebeide darnesvAsWAC~~N~o~~F,geb.
VANOORT,
totvadergeeft ADRIAANVANOORT,
en niet, zoo als pa--‘p, BAREND. Jhr. Mr. D. 1.
XD'HANGEST Baron D'YVOYVANMIJDBECRT,
te ‘s Gravenhage, is vermoedelijk in staat om
de 8 quartieren van M~~~.WACHENDORFF,
VAN

geb. VAN~O~~,optegeven.

c/*

Pnnotypie (VII. bl. 159, Vr. 214; vgl. 1X.
bl. 273). Indien het W. J. F. om eene beschrijving en afbeelding van de letterzet- en
distribueermachine te doen is, behoeft hij
geene Fransche tijdschriften na te zoeken,
maar kan zijne gading vinden in Het boek
der uitvindingen (Leiden bij A. w. SIJTHOFF,
1857) > bl. 65-67.
v. 0.
Jacob van Maerlant, een Zuid-Brabander
(VII. bl. 264, Vr. 333; vgl. bl. 379; 1X. bl.
41 en 307). DAYNUM schijnt te meenen dat
de Heer BUDDINGR'
onweersprekelijk bewezen heeft, dat onze oude volksdichter
van nu
af niet meer tot de Vlamingen, maar tot de
Zuidhollanders gerekend moet worden. Mij
heeft het door den Heer BUDDINGH geschrevene daar nog niet van overtuigd. Wat hij
over dit onderwerp schrijft bevat verscheidene gissingen , die wel aardig zijn, maar
toch gissingen blijven, terwijl daar tegenover
het onloochenbare feit stetat , dat IAERLANT
zelve zich eenen Vlaming noemt.
De argumenten van den Heer BUDDINGH
zijn deze. Een zijner vrienden heeft hem opmerkzaam gemaakt op den naam JACOB, dien
Kd bepaald voor eenen hollandschen
geen
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vlaamschen houdt. Tel wijl die naam hier
menigvuldig voorkomt, betwijfelt hij of men
immer eenen JACOR onder de vlaamsche dichters of schilders zal aantreffen. Hij heeft zelve, zegt hij, dit punt noch niet onderzocht.
Ik geloof ook dat hier geen verder onderzoek
noodig is. Dat de naam JACOB in Vlaanderen
in dien tijd minder voorkwam dan in Holland
is mogelijk, maar hij was er toch niet onbekend. Om er een enkel voorbeeld van te geven, in een stuk van het jaar 1294 door SERRL'RE uitgegeven in het Vaderl. Museum, dl.
2, bl. 368 wordt onder andere personen ook
80n JACOB genoemd.
De dichter noemt zich JACOB VAN E~AEKLAIT. Dit laatste is geen geslachtsnaam, xoo
als de Heer UUDDISGH bl. 103 schijnt te meenen, en het doet daarom niets af, dat er in
den omtrek van den Brie1 omstreeks denzelfden tijd eenHUGO en JOHAXXES VANMAERLANT leefden : nog. minder dat men daar later
de bijnamen of familienamen MAIRLIJN en
MERULA
vindt, die wel niet aan het dorp
Maerlant ontleend zullen z$n. Elders, bl. 40,
zegt de Heer BUDDINGH, dat men in de 138
eeuw meestal genoemd werd naar de plaats
zijner geboorte of opvoeding. De geboorteplaats van onzen JACOB was Broerambacht.
Hij zelve deelt ons dat mede in zijnen Alexander. Waar die plaats lag is onbekend. De
Heer BUDDINGH
houdt haar voor Monsterambacht op Voorne. Dit is echter niet meer
dan eene gissing; want het is niet bekend
dat men het ooit Broerambacht genoemd heeft.
De dichter heeft te Maerlant gewoond en
daar meer dan een zgnerwerken
geschreven.
Welk Maerlant , want er hebben meer plaatseu van dien naam bestaan, hier bedoeld
wordt, is insgelüks onzeker. Ik zou liever
met, den Heer BUDDINGA
aan MaertnPat bij den
Brie1 denken, dan metProf. JONCKBLOET aan
een dorp van dien naam bij Dreischor
; want
wij weten dat het eerste 8en vrij aanzienlijk
d o r p i s g e w e e s t , terwil het laatste waarschijnlijk een plaatsje van weinig belang
was, en het is dus eerder te vermoeden, dat
onze dichter redengehad heeft om zich in het
bloeiende en welvarend8 Lvaerlant
bij den
Uriel, neer te zet.ten dan in 1186 onbeduidende
Zeenwsche dorpje. Bovendien blijkt het uit
zijne gedichten dat hij met het eiland Voorrbe
vrij goed bekend was.
Maar al nemen wij aan, dat onze dichter
in het Zuidhollandsche Maerlant gewoond
heeft,, wat mij waarschijnlijk voorkomt, maar
toch
_-_~ niet zeker is. daarmede is voor de stelling van den Heer BUDDINGH
nog nietsgewonnen, want de ligging van Maerlant bewijst niets voor di8 van Nroerambacht. Bu DDINGH en JONCKBLOET beide zoeken die plaatsen digt bij elkander, zij nemen zelfs hunnen
toevlugt tot vrij gewaagd8 gissingen, om de
Seboorteplaats van den dichter onmiddellijk

aan Muerlant
te doen grenzen. De eene ouderstelt dat Mo&erambacht
ook Broerambackt
genoemd zal zijn, de andere denkt aan den
Munnikepolder
op Zuidbeveland,
of nog liev8r,
omdat de zamentrekking van broeder tot bpoêr
niet zoo oud schijnt te zijn, en wij nergens
den naam van Broerambacht vinden, vermoed t hij dat de afschrijver bij vergissing zoo
geschreven heeft in plaats van Broecambacht ,
waarmede dan Broek bij Reimersurale
zou gemeend zijn. Tegen de Munnikepolder
echter
bestaat hetzelfde bezwaar als tegen Monsterambacht, en tot de onderstelling dat de afschrijver zich vergist en dat des dichters geboorteplaats Broecambacht geheeten
heeft,
mogen wij eerst dan onzen toevlugt nemen,
wanneer het bewezen is dater in de 13eeenw
in Vlaanderen geen dorp of streek is geweest,
die Broerambachf heette.Want de zamentrekking van broeder tot broêr moge bij de oude
schrivers,wier werken wij nog bezitten, niet
voorkomen, van andere woorden na uitwerping der letter d zamengetrokken vindt men
voorbeelden genoeg, zoo als ik aangetoond
heb in den Gids 1350, 1. bl. 433, zoodat het
wel mogelijk, niet onwaarsch@Sjk zelfs is,
dat men toen reeds broêr heeft uitgesproken.
Of nu Broerambacht digt bij Maerlant of verre
van daar heeft gelegen is geheel onzeker.,
Men noemde immers iemand wel meer naar
zijne woonplaats, al was hiJ niet in den omtrek daarvan geboren. Zoo droeg b.v. de bekende geschiedschrijver ADAM VAN BREMEN
dezen naam naar de stad waar hij woonde,
terwijl hij op vrij grooten afstand van daar,
te Meissen geboren was.
Een ander bewijs dat onze MAERLANT een
Zuidhollander zou zijn, vindt de Heer BUDDINGH
in de personen met wie hij bekend
was, die voornamelijk, aan wie hij zijne
werken opdroeg of ten wier behoeve hij ze
schreef. Hij noemt niet minder dan zes werken van den dichter voor Hollandsche en een
vobr Utrechtsche vrienden of begunstigers
geschreven. Ik neem de vrijheid daar de
grootste helft af te doen. Vooreerst den Mer&n aan ALBRECRT VAN VOORNE opgedragen.
Het klein8 gedeelte van dit gedicht dat wij
kennen, is van dien aard, dat ik 8r zeer aan
twijfel of het van JACOB VAN MAERLANT afkomstig is. Ten anderen, de heimelicheit der
heimelicheden.
De dichter noemt den man
wien hij het stuk toewijdt,Zieve nere. DeHeer
BUDDITGH
meent dat dit eene fout is, dat er
moet staan lieve greue en dat met deze woorden FLORIS V gemeend is. Ik zie echter niet
waarom men hier aan eene fout zou denken.
Het gedicht is wel inzonderheid van belang
voor vorsten en overheidspersonen,
maar anderen kunnen er toch ook nog genoeg van
h u n n e g a d i n g i n v i n d e n . B o v e n d i e n zeg,t
MAERLAST
elders gewoonlijk grave niet greve.
Eindelijk men lette eens op zijne woorden :
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laarvan ons derhalve onbekend is. Maar als
le dichter haaf noemt j,die scene, die mi pensen doet”, dan is het immers klaar als de dag,
lat hij niet van Gravin ALEID spreekt? Dit
tlles echter neemt niet weg dat de dichter in
Holland en Utrecht vrienden en begunstigers
had. Graaf FLORIS V aan wien hij den Spìe-

Npit mi gheven en vermoiede
Van dat unt minen sinne vloiede

Ende noch helpt mi alsio gheve.

Nu ontfaet dit, lieve neve
Van mi, Jacoppe van Merhmt,
Van dat io in Latine vant
Hoe Aristotiles ende gheen ander
Sinen jonghere Alexander
Leerde die werelt berechten
Ende jeghen die Bonden vechten.

Valt het niet terstond in het oog dat de
dichter tot zgns gelijke, niet tot iemand van
veel hoogeren stand spreekt? - Ten derden
en vierden, den Alexander en de Wrake. De
Wrake, zegt de Heer BUDDINGH, dichtte
UAERLANT,
! ALEIDAÌ.

op verzoek van LIETE , LAETE

OD

verzoek van diezelfde vrouw
heeft hij’denkelij k zijnen Alexander geschreven. De naam der vrouw voor wie hij dit
gedicht bewerkte, verbergt hij achter
de
aanvangletters van zes der tien boeken. Die
aanvangletters zijn g-h-t-i-1-e-h-i-d-a. De
eerste letter van den naam zegt de dichter
is eene g. Nu zal die volgens de Heer BUDDINGH zijn G. (dat is grnvilz) ALEIT, derhalve
dezelfde dien wij in de Wrake vinden. Beide
zijn dus-aan gravin ALEID opgedragen. Evenwel zoo iets is gemakkelijker te zeggen dan
te bewijzen. Tusschen ALEID en LIETE is nog
al onderscheid. Dat men in onze dagen dien
naam hier of daar zoo verknoeit, is mogelijk,
maar in de 13e eeuw deed men dat niet.Echt
duitsche namen verkortte men toen wel aan
het einde maar nooit aan het begin. Derhalve.kunnen in stukken van di6n tijd ALEID en
LIETE niet dezelfde persoon zijn. Maar hoe
komt de Heer BUDDINGH aan laatstgenoemde
dame ? De Wrake toch schreef YAERLANT niet
voor eene vrouw, maar voor eenen vriend,
zoo als blijkt uit de eerste regels van dat nog
onuitgegevene
gedicht doorJONCRBLOET medegedeeld, Gesch. der Mnl. Dichtk.,III. bl. 58,
Liete mi mijn lieve vrient
Dies dicwile heeft verdient
So waert mi wel rustens tut;
Maer ic wille gh@ seker sijt,
Het en ware hovesch no recht,
Ontseidio hem nu enda echt
Dat hi wilde ende ic vermochte.
Hi bat mi dat ic vortbrochte
Na die verisenisse ons Heren
Hoe datten met groter ere
Die Romeinen sident wraken
Entie stat te stncken braken.

JOXCKBLOET

len Utrechtschen franciskaan en zijne kloostergenooten, voor wie hij den St. Franciscus
vertaalde, kennen wij als zoodanig. Maar is
?r iets vreemds in gelegen, dat onze JACOB ~
vooral indien het Zuidhollandsche Maerlant
cijne woonplaatsgeweest is, met Hollanders
m Stichtenaars in betrekking stond en hewijst het iets tegen zijne geboorte in Vlaan-

Ieren ?

Hij zelve, dit doet alles af, noemt zicheenen
In den St. Franciscus vs. 125 en
7erv. lezen wij :
Vlaming.

Ende om datic Vlaminc ben .
Met goeder herte biddic hen,
Die dit dietsche sullen lesen
Dat si mijns genadich wesen;
Ende lescn sire in somich woort,
Dat in haer lant es ongehoort,
Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken:
Dietsch, brabants, vlaemsch, zeeus (*),
Walsch, lat@, griex en hebreeus.
Om vray thoudene rijm ende zin
Help mi Fransoys; dits tbeghin.
BUDDINGH houdt het er voor, dat dit woorden zijn van den afschrijver,
niet van den
dichter. MAERLANT , meent hij, die zooveel
dietsch geschreven had, kon 266 niet spreken. Waarom niet ? Kon er niet, hier en daar
in ‘s dichters werk een vlaamsch woord insluipen, dat ia Utrecht niet verstaan werd?
Ja kon het wel anders of hij die in Vlaanderen

geboren was en nu weder in Vlaanderen leefde, moest nu en dan een Vlaamsch woord
gebruiken,al wilde h$ ook hollandsch schrijven en al kende hij het dialect der Hollanders, door een verblijf van verscheidene jaren in hunne provincie? Hoe het mogelUk is
deze verzen op rekening van den afschrtver
te stellen, begrijp ik niet. Wat deed het er

toe of hij, die slechts copiëerde, Hollander of
Vlaming was? Had hij, die, indien hij deed
zoo als hem betaamde, in JACORS woorden

Zoo het schijnt heeft BIJDDINGE door eent
zonderlinge
vergissing liete in den eerster
regel, dat de 3 pers. sing. praet. subj. vat
het werkwoord laten is, voor eenen
eigene
naam aangezien. Den Alexander schreef dt
dichter, dit is waar, voor eene vrouw. Hot
deze geheeten heeft is niet gemakkelijk tt
raden, vooral indien er aan het begin van he
tweede boek, zoo a l s

yel historiael, NICOLAAS VAN CATS aan wien hij
der Naturen Bloeme opdroeg, broeder ALARD

meent

eenige regels ontbreken en de aanvangslettel
Dl. 1X.

niets veranderde,voor
die woorden verschooning te vragen ? Waren de provincialismen,

welke de Utrechtsche broeders niet verstaan
zouden, van hem of van den dichter? Deze
had dus verschooning te vragen indien zulks
noodig was, de afschrijver
niet,

(*) In het

Hs. staat:

die&& brabantach, vlaemsch, zeene,
do& duuts en dietach is geheel hetzelfde. Bovendien
e+ht de versmaat, dat er eene syllabe uitgeworpep wordt.
44
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In der Naturen bloeme onderscheidt hij zijne taal van het dietsch , dat is de taal die in
Hotland gesproken werd. Aper domesticus,
zegt hij:
Es in duufsche een tam everzwijn,
Een beer hetet in onse tak.
Van leo zegt hij :
Leewe

es hi in dietsche

ghenant,

Ende liebaert heetmen hier in ‘t lant.
Welke taal en welk land hij bedoelt blijkt
uit de volgende plaats, waar hij geheel op
dezelfde wijze duutsch en vlaemsch onderscheidt.
Een eghel het& in duutscher tale
In vlaemsch een herb, dat wetio wale.
In hetzelfde werk spreekt hg van het dier:
dat hier in Vlaenderlant
Die hase heet.

MetJONCxBLOET, uit wiens Gesch. der Mnl.
Dichtk., 111. bl, 17 ik deze verzen afschreef,
zeg ik, ,,al deze plaatsen laten niet den minsten twijfel over of wij moeten hem voor een
Vlaming houden.”
P. LEEXDERTZ WZ.
Dierleven op gewassen nctar Europa overge-

bragt (VID. bl. 225,Vr. 265; vgl. bl. 335).
Daar de aardappel alleen door den bol en
door het zaad uit Amerika tot ons is overgekomen, is het, mijns erachtens, zoo al niet volstrekt onmogelijk, toch hoogst onwaarschijnlijk, dat het ei of de rups van het doodshoofd,
daarmede in Eurqpa is overgeplant.Wat
meer
is, hoezeer, volgens de verzekering van den
schrijver (Nav. VIXI. bl. 335)) de doodshoofdrups ook gevonden wordt in het vaderland
van den aardappel, zoowel als in zuidelijk Europa en in Egypte, zoo ben ik bijna overtuigd
dat zij zich daar niet opden aardappel voedt;
immers bij ons weet ik niet dat men die ooit
op een onzer wilde aardappelplanten (Solanum nigrum of Xolanum dulcamare) gevonden
heeft. Wel vond men die echter reeds bij ons,
lang voor dat nog de aardappel in Egypte ge’ kweekt werd , indien dit al heden ‘geschiedt ;
zoodat dit alleen reeds bewijzen zou, dat de
rups zich ook met andere ‘planten dan den
aardappel voedt.
De rups van het doodshoofd ontstaat zoo
als die van alle rupsen uit het ei, en met den
aardappel is noch het ei, noch de jonge rups
bij ons ingevoerd. Mijns erachtens is men
dus wel verpligt om aan te nemen, of dat de
pop of chrysalide,
in de aarde van potgewassen voor orangerie of warme kas overkomt,
of dat het ei of de nog zeer jonge rups zelve,
op het blad van deze ofgene kastplant wordt
overgebragt , die haar natuurlijk voedsel is,
en dat zij later, als die platit haar geen voedsel meer aanbiedt en als zij daartoe in de gelegenheid is, onze aardappelvelden opzoekt,
maar dat de aardappel eigenlgk haar natuur-

lijk voedsel niet is. Dit laatste acht ik ook
nog daarom waarschijnlijk, omdat zeer dikwijls de doodshoofdrupsen wel verpoppen,
maar de vlinders niet uitkomen. Eindelijk
wordt, dunkt mij, dit vermoeden nog daardoor versterkt, en nagenoeg tot zekerheid
verheven, omdat het mq niet bekend is dat
een entomoloog, het ei van den doodshoofdvlinder, of zelfs de jonge rups op den aardappel heeft gevonden, maar wel de nagenoeg
volwassen rups, waardoor dan ook SEPP het
ei of de jonge rups niet heeft kunnen af beelden. Vergelijk s~~~,NederZ.Insecten,
dl. 111.
bl. 97-102, pl. 26,27,28.
Opmerkelijk komt het mij daarbiJ ook nog
voor, dat SEPP, sprekende van den doodshoofdvlinder, dl. 1. bl. 18, dien noemt Jasmijn- of Doodshoofdvlinder. Zou ook de rups
op eene jasmijn (wel te verstaan niet op den
Philadelphus coronarius, die in het gewone
leven jasmijn heet, maar op eene der buitenlandsche Jasminums) te huis behooren? Vele
daarvan behooren in Zuid-Europa en op de
Azorische eilanden te huis, en hét blad van
eenige, onder andere van Jasminum azoricum heeft, dunkt mij, wel min of meer de
grootte en vorm van dat van onzen aardappel, terwijl ook de heester dikwijls weinig
hooper dan de aardappelplant is.
V. D. S.
De Leeuw van Kurdistan (VID. bl. 226, Vr.
270; vgl. bl. 337). Ik meen mij te herinneren
dat ik dien naam heb toegepast gevonden op
Sultan SALADIN, den tijdgenoot van BICHARD
LEEUWE~HART~~~HILIP~U~AUGUSTOS,~~~~
waar? Welligt in de Ivanhoe,‘van
WALTER
SCOTT, of in de Mathilda, die, naar ik geloof,

door Mevr. COTTIY geschreven is? Maar in
alle geval zal de geschiedenis wel hebben
opgeteekend of Sultan SALADIS tot den volksstam der Kurden behoorde: daarop toch zon
die afleiding gegrond zijn.
V. D. S.
TractementenvanPredikanten(VII1.
bl. 261,
Vr. 311; vgl. 1X. bl. 17 en 79). ,,Den 21
February A”. 1620. Borgermeisteren ITTERSUM, DIEDEX, Schepen en Raedt hebben dienarendes godlijcken woortsop versueck haar
gagie geaugmenteert so dat sy henforder in
plaetse van 600 Car. gl. eiï 40 ggl. voir brant,
so sy besheer gehadt hebben, sullen hebben
jaerlix 700 Carol. gl.” (ResoEutieboek der stad
Zwolle.)
Majoor K.
Wernerus Helnaichius (VID. bl. 293, Vr.
353 ; vgl. 1X. bl. 25 en 119). Ten vorigen
iare vroeg ik naar levensbijzonderheden van
dezen predikant voor 1579, alsmede eene opgave van bronnen, die door GLASIUS en ROPAARDS waren over het hoofd gezien. J.C. K.
bleek mgne vraag niet goed gelezen te heb-
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Stod M stoel (VUL bl. 326, Vr. 413; vg!.
ben, evenwel wees hij mi op eene onbekende
IX. bl, 59 en 81). In de uitgave te Amelerbron, die echter omtrent de eerste levensjarm van HELMSCHIUS geene opheldering gaf. dam, ter druckerye van RORNBLIS ?E BRUIN,
Ook het antwoord van C. W. B. bragt mij Roeckdrucker in de Graueotraet, 1661, van
niet verder. Thans kan ik echter zelf berig- VONDELS treurspel Gijsbrecht van Aemstel,
ten, dat ik tot de zekerheid ben gekomen, dat zegt de bode:
HELMICHIUS voor 1579 predikant te FrankJZoo sprack het bastertzaet , en rackte hem om veer
Met rtosl met el in 'tbloet:"ena.
fort is geweest. Voor nadere bijzonderheden
L. v. J.
wordt verwezen naar V A N HABDERWIJKS
Eiogr. Woordenboek, waarin HELMICHIUS eerEenige predikanten (1X. bl. 3, Vr. 15; vgl.
lang zal voorkomen. Ik houd rng verder aanbevolen voor alle aanvullingen, die‘nog van bl. 150). Ter nadere aanwizing diene dat
CORNELIIJS BOSCH, als bedienaar desEvangedat artikel gegeven kunnen worden.
R.
liums tot Hagesteyn, den 19bn Januarij 1647
Anacreontische vragen (VID. bl. 324, Vr. te Utrecht getrouwd is met ALET&+ vA# VOLLEXROVEN, en alzoo een ander geweest is dan
394 ; vgl. 1X. bl. 58).
CORXELIS BOSCH, waarvan in den I?av.IX. bl.
Ode 14, vs. 12 :
150en 151, gesproken wordt; of ook deze
sjw 8Ë~Evyov.
In plaats hiervan las JORTINUS, een En- CORNELIUS BOSCH later predikant in denHaag
geweest is, is mij onbekend.
gelsch geleerde uit de vorige eeuw :
L. v. J.
EyO b&vov.
Dit is mij gebleken uit eene tkesia, geplaatst
Chrestìen de la Quze (1X. bl. 6, Vr. 41;
achterhetspecimen P~~~~O~.EV.WASSENBERC)H,
vgl.b1.155,183 en 218).Reedseen paar malen
de Giseberto Jac. f. Fran. 1793. Deze thesis is er sprake geweest van ‘dezen predikant.
luidt: j)Etiam si concedamus, verbum rpovyerv Uit eenige aanteekeningen
deel ik het navolnon semper notare fugere, terga dare, sed gende mede :
Yxoxo cru& etiam significare posse: sensim
Copie.
COmn&siOII pour C!HRESTIR!f
rece 8ere, paullatim retrogradi, vel sic tamen
DELA QUEWALLERIE.
illud frigidum judicamus et ineptum in Odario Graeco, quod exhibitum fuit hujus speciROBERT conte
DX LEYCESTER, baron de
minis $ XXL. - Sequimur autem Jo. JOR- Denbigh etc. Lieuteuant de SaMajeste d’A.nTINI,
Angli legitimi Elegantiarum poëticagleterre, gouverneur et Capne géneral des
rum arbitri, judicium, proiyi, b$eu7ovfeliciter
provinces vnies des paijs bas, A tous ceulx
emendantis: f7W G’Ghov. Quid res ipsa et ra- qui ses piites verront Saluct, - Pour ametio posceret , pulchre senserat jam QISEBEE- ner les gens de guerre en la craincte de Dieu,
TUS JACOB1 F. ubi vertit:
et les exercer a la religion et piet& aftln quilz
neussent moien de pretendre aulcunes excuIck stee allyck in yken atyl,
quod profecto non eet p+v, sive fugere ver- ses par cij deuant at este trouué expedient
establir trois ministros pour la laugue frantas, seu recedere.”
Mij bevalt die emendatie in geene deele ; de choise, Et que entre Iceulx CHRISTIEN DE LA
zaak blijft er hetzelfde om. IIet komt mij QUEWELLEBIE ministre de la parole de Dieu
voor, dat de lezing ÈyO B’Egrruyov, die in alle at continue fidelement sij emploijeer audict
wallonnez.
handschriften en editiën gevonden wordt, ministere entre les compaignies
zeer wel kan behouden worden, in dezen zin Auons Icelluij advoue et retenu comme l’adnamelijk, dat de dichter de pijlen, die AMOR uouons et retenons par cestee pour exeroer
walones
op hem afschoot, vlug en behendig ontweek, ont- son ministere entre les compaignies
du Regiment du Sr. Conte PHILIPPE de Nasdook. Indien hij gestaan had, of
sau, a condition que quant il p auras asxemStoe allyck in yken styl,
blee des gens de guerre en campagne ou auldan zou AMOR hem wel geraakt of getroffen trement sij trouver quand il sera ordonnd
hebben.
comme ordonnans
presentement y aller et
Ook vertaalde Dr. nüsxu (Liederen van exercer sen ministere en faisant faire tous
Anabeon
en Saffo, enz. Zwolle 1836, bl. 20) les jours du matin et du soir les prieres et
mijns inziens te regt;
par sepmaine des presches. Aussij de vuiter
et consoler les eoldatz malades aux gaigcs de
.'kDook, ZOO vaak de Godheid tikte."
gelijk ook Mr. J. H. H~EUFFT, Anakreons Ge- trente florins par mois B paijer tous les mois
par le recheveur @ael DE BIE ou aultre a
zangen, enz. (Breda 1816, bl. 18):
venir , sans quil soit besoing d’aultre ordon#HU schiet, maar ik ontsnap het.”
niwi que de la presente commission laquelle
A.WASSENBEBGH.
rapportée par copie auten tijcque. attestation
de l’actuel seruice dudict CRRESTIEX da
44*
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@ael (*) ou aultre principael
ofiicier com,mandant a l’armee auecq quitañ sera pass<
en compte audict recepueur @nel Et affin
que les conseilleurs commis pour la tresoric
en soient acluertis seront ses presentesenregistrees en la chambre de Ia dicte tresorie
Faict ItUtrecht ce xxij”e d’Avrill586 soubzsigné R. LEYCESTER et cacheté avecqle c&chet de Son EXC~ en chire rouge; en bas Bstoil
par ordonnañ de Son Exce SoubzsigndBnRCH~
GRAVE. Sur les dos estoit les ddputez hors dc
conseil d’estat... son Exce pour la chambre de
la thesaurie consentent entant quen euls es1
que le contenu au blancq de ceste soit faier
et accompli en la forme que Son Exce commende et entend estre faict paricelle faict d
Vtrecht le xxijme d’aurill586.
Op r>Woensdach den xxij Martij 1600.”
IRIS op ‘t versouck van den Waelsche minister . . . QUEWELERIE en deernstighe recommandatie aengaendeRaede
van zijne persoen
en oijck te re.garde dat sijne psoen verscheijden persecutlen
heeft moeten lijden, bij den
vijanden der waerheijt goet geuonden zijne
@oen fauorabelicken sen die van Hollandt
zal1 werden gerecommandeert, en haerl. aengescreuen dat den raede daer toe geneghen
solde zin om zijn jaerlicx traictement hondert daelders te verhoeghen, dan zot: hij minister stont op haer L. repnrtion dat den
raede dnerinne eijntelick nyet en begheerde
te disponeren sonder daerop alvoeren te verstaen haer L. advijs. (Bcsol. Raad val3 State.)
Bij advies Ijvan die van Hollandt” wordt
aan den Ijminister LA QUEWELLERIE” buitengewoon over het jaar 1600 eene verhooging
verleend van ~1 £.” (Resol. 12aad van State,
7 April 1600.)
Twee jaren later vind ik nog van hem :
aOp ‘t ghene die Secretaris HUIJGHESS
aengheeft van weghen den predicant JOHANNES VUIJTENBOGAERT, hoedat CHRISTIA~ DE
LA QUEILLERIR,WalSCheMinister
nvgeweest
hebbende bij de acht maenden binnen Oostende wel zoude begheren des verschoont te
worden, ende dat eenen anderen Walsche
minister vuij t Zeelandt te mogen vuij tcomen
zoe wanneer hij die van Zeelandt een ander
in zijn plaetse aldaer zal geschikt zijn. Et
Scribal aen Zeehndt , terwijl de voorsz. LA
CUEILLEREE wel van noeden zal zijn int legher te velde gebruijckt te wordden.”
(Resol. Raadvan Stale,Vrijdag 12Aprill602.)
Bij resolutie van denzelfden
raad, in dato
25 December 1605, werd aan dezen predikant ,)orn behulp van zijn huijshoudinghe”
even vals ‘t verleden jaer*’ nogmaals eene
gratificatie van f 150 toegekend.
Verder gaan mijne aanteekeningen
niet
(*) Deze onduidelijke
het afschríft.

rinenede komt even zoo voor in

OmtIYJnt CHRISTIEN DE LA

QUEWELLERIti,

maar later vind ik nog gewag gemaakt van
ABRAHAMLAQUEILLERIE,
dieden4denApril
1650 werd gecommitteerd tot auditeur militair teUtrecht, ter vervanging van FREDERICK
SWAERDERROON, die daarvan vrijwillig afstanddeed ;- terwijl ABR.DELAQUEILLERI&
in die betrekking vervangen yerd door ANTHOSI VAN DAMAST, bij resolutie van deq
Raad van State, dd. 9 September 1676.
Uit de vorenstaandeCommissie
vancHRRsTIEN DE LA QUEWALLERIE blijkt dat, behalve
deze, nog twee andere predikanten als aalmoezeniers zin aangesteld; te vergeefs zocht
ik tot nu toe hunne namen: zou iemand mij
die ook kunnen opgeven?
Nektar (1X. bl. 33, Vr. 53; vgl. bl. 160).
Vox vÉ;crap derivatur a particula VE, quae privationem significat et verbo z&, &vw, oc&lo,
quod sit immortalium potus.
W.

Rombout Verhulst (1X. bl. 35, Vr. 64; vgl.
al. 185 en 270). Deze beeldhouwer heeft den
3den Junij 1658 aan de Leidsche regering
vertoond eene teekening bij ,of door hem op
.ast van Burgemeesteren gemaakt, yjuitbeellende ‘t werk, ‘t welck in de Waage werdt
gedaan.” Overeenkomstig die teekening is
let beeldhouwwerk door hem vervaardigd
m in den gevel van de nieuwe Waag geplaatst. In het jaar 1659 is boven de deur of
ngang van het Boterhuis in de mandenmarerssteeg een steen geplaatst, afbeeldende
len koophandel in boter, die aldaar wordt
Fedroven , - ook door dien beeldhouwer bewerkt. De graftombe van JOHAN MEERNAN
,
lis in het jaar 1663 voorzittend Burgemees;er was, kan wel na zijn overlijden doorv~a‘1ULST in teekeniog gebragt zijn, doch is zerer niet door hem vorvaardigcl , vermits zg
liet beschreven werd door VAN MIEKIS (dl. 1.
31.52--62), ofschoon zulks wel geschied is
ten aanzien der graftombe van BOERHAAVD ,
lie in 1738 overleed. Maar de graftombe, in
le Pieterskerk te Leiden geplaatst, is die van
SERARD MEERSIAN, eerst in 1722 te Leidea
geboren , en te Akela in 1771 overleden, en
wiens zoon, de beroemde JOHAN MEERMAN,
lie graftombe heeft doen oprigten
en een
‘raai grafschrift daarop geplaatst.
MOSTANUS.

Bullebakken (1X. bl. 10 1, Vr. 147 ; vgl. bl.
223,271en315). 4 Julij vraagt: Of ik de
nachtmerrie voor iets denkbeeldigs houde?
Mijn antwoord is ontkennend en toestemmend.
Al was het ook niet dat ik in mijne jeugd
veel van de zoogenaamde nachtmerrie heb
moeten lijden, dan nog zou ik dit ziekteverschijnsel, waarvan de natuurlijke oorzaken
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wel

hekend zijn, als zoodanig , toch niet voor
iets denkbeeldigs houden,
Maar dit neemt daarom niet weg, dat ik
mij de nachtmerrie tevens als een zuiver
denkbeeldig wezen voorstel.
In de oude mythologie wordt zij reeds vermeld, en komt zij oorspronkelUk
voor als een
witte luchtalf, die, des nachts rondwarend,
den mensch kwelde, door zich op zijne borst
te zetten, de manen der paarden bij kaarslicht kamde, en dan weder verdween. Allengs werd dat vermogen overgebragt op den
duivel en op zijne dienaressen, de heksen.
Elders werd de” nachtmerrie afgebeeld als
een ruige aap met groote uitpuilende oogen,
korten hals en dikken kop. Om van haar bevrijd te zijn moet men de schoenen met het
achtereinde naar het bed keeren.
Het is deze ingebeelde nachtmerrie, die tot
nog toe uit het volksbijgeloof niet geheel
verdwenen is. Nog worden er onverstandige
dienstmeiden, bakers en ouders genoeg gevonden, die de ellendige gewoonte hebben,
kleine kinderen, als zij ondeugend zijn, daarmede bang te maken, terwgl zij elkander
allerlei dwaasheden en beuzelingen van de
nachtmerrie weten te vertellen. Mijns inziens behoort zij als zoodanig wel degelijk
onder de familie der bullebakken gerangschikt
te worden.
J.BOUDfAN.
Geschiedenis van Nederland in de Fransche
daaZ(IX. bl. 101,Vr. 152;vghbl. 224en316).
In den Catal. der Bibliotheek van de Maatsch.
der NederZ. Letterkunde, dl. 11. bl. 25, vind
ik vermeld: G. B. J. RAINGO, Précis de l’hisdoire des Pays-Bas, à I’usage (3es écoles. Nouv.
édit. Mons 1827,8O.
J. C. D.

Maria Junius (1X. bl. 130. Vr. 174: vgl.
bl. 259 en 272). ‘Uit de Rentenbrieven
&r
stad Leiden blijkt, dat de Hoogleeraar FRANCIS~S JGXIUS, op den 16den Maart 1601, de
volgende lijfrenten yoor zijne kinderen gekocht heeft:
1. J O H A N N E S

1582.

2. MARIA,

CASIWR,

geb. 1583.
geb. 1585.

3. ELISABETH,
4 . JANNEKEN,
5. FRANCROYS,

geb. 1588.
geb. 1591.

W&S

ELISABETH

VAN CoBPUDT’

Universiteyt alhier, die oock verthoont heeft
missive van des voors: YSAACX vader, daerby
dezelve bekent heeft in ‘t voors. huwelic te
consenteren ; met MARIA JUXIUS , jonge dochter, geboren te Nieustadt, in Duytslant ,
dochter van Doctor FRP;NCISCUS JUXIUS, Professor Theologiae indeuniversiteyt der stadt
Leyden, vergeselschapt met JACOB VAN CORPUT haer neef en mombor en JOHANNES CASIMIRUS haeren
broeder, met Joffr. JOHANBA
SPLIJTER,
wed. van Dr. KAREL VAN BOIBERGEN
en MARIA L'HERMYTE haerenichten.
De Hoogleeraar FRANCISCUS JUXIUS is te
Leiden den 27sten Maart 1593 aangeteekend
met Jonkvr. MARIA QLASER, van Antwerpen
(dochter van HANS GLASER), wonende te
‘s Gravenhage, alwaar denkelijk het huweliJk
zal zijn voltrokken.
..ELSEVIER.
Appels loopen op gouden beenen (1X. bl. 273,
Vr. 197; vgl. bl. 273). Dit zal wel zijn: appels zijn dure houkinderen en, als provisie,
moeijelijk te bewaren. Men zqude met evenveel regt kunnen zeggen : r>Appels loopen op
glazen beenen.”
J.H.VANLEXNEP.
Geschiedenis der Bafnafsche

Republiek (1X.

bl. 133 I Vr. 204 ; vgl. bl. 274). Rij de reeds
aangevoerde geschriften kan ik nog voegen
een werkje door een’ ongenoemde, getiteld:
De Staatsomwenteling van 1795 in haren aart,
loop en gevolgen beschouwd. Leiden 1801.
Daar het vormen der constitutie een niet
onbelangrijk gedeelte der omwenteling heeft
uit.gemaakt, zoo geloof ik dat ook de volgende
stukken als bouwstoffen moeten beschouwd
worden voor eene onpartijdige beschouwing
van dat tijdvak.
1. Plan van constitutie voor het volk van Nederland, door de daartoe aangestelde conamissie.
‘s Hage 1796.
%. Ontwerp van constitutie v. het Batnafsche
volk, door de Nationale Vergadering ter goedof afkeuring aan het volk voorgedrugen. ‘s Hage

1797.

3. Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk voor de constit. vergadering ter
goed- of afkeuring aan het volk voorgedragen.

‘s Hage 1798.

4. Rapport der personele commissie aan de
Eerste Kamer van het vertegenw. ligchaam, enz.

1798.
5. Missive door de Leden van ‘t intermed.
Het huwelijk van BIARIA' JUXIUS is te keiuitvoerend Bewind aan de Eerste Kamer van ‘t
den in 1606 voltrokken, volgens deze aanteevertegenw. ligchaam. ‘S Hage 1798.
kening :
6. Rapport van J. H. SICCAYA en B. VAN
19 Januarij 1 6 0 6 . YSACUS DIANANTIUS,
jongman van Antwerpen, Dienaer des Woorts REES, over het ontwerp eener constitutie enz.
t,ot L%harpenisse, in ‘t lant van Ter Tolen, ver- 15 Oct. 1798.
7. Briefwisseling vanSICCA~Aet&VANREES,
geselschapt met D. GOMARUS , professor in de
over het plan van algemeene belastingen. Leiden
(*) &îÀRIA L'HERMITE, geb. te Antwerpen 1560, 1799.
188 de vrouw van Ds. BBAHCISCUS QOYARUB.
8. Voorts de volgende vlugschriften:
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a. Over het bijeenroepen dër Natz’onale Vergadering, 7 klaart 1796.
b. J. MEERMAN, de burgerlijke vrijheid in
hure heilzame, de volksvrijheid ia hare schadeQ’ke gevolgen voorgesteld, enz. Leiden 1793.
c. P. PAULUS ,-Over de vraag: in welken zin
kunnen de menschen gezegd worden ge@k te
njn? enz. Haarlem 1793.
d. P H. VERBRUGC~E, Welk is het zekerste
middel ter beproeving of de gronden waarop de
staatsloots rust -van duur zej’n, dan of dezelve zullen instorten? 2de druk. Leiden 1797.
D. te D.
N. 8. van Leeuwarden (1X. bl. 134,Vr.

tenburger pad geëxploiteerd werd. Dat die
halsbrekende pret spoedig zijn charme verloor, is niet te verwonderen, - meer echter
dunkt ons, dat de lieve DE CELLES, toen de
wereldmonarchij
van zijn vergoden meester
met geweld in duigen viel, nog tijd en lust
had om rapporten over zulke ellendig8 beuzelingen te eischen.
JSARB.
I. Orobio (IX. bl. 208,Vr.286;vgl.b1.323).

Zie over OROBIO het schoone werk van Mr.
H. J. KOENEN, Geschiedenis der Joden in Nederland.
MARS.

212;

vgl. bl. 276). J.C. K. vermoedt, dat NICOLAAS
SI~ONVAN LEEUWAARDEN te Amsterdamge-

boren zal,zijn. De grond van dat vermoeden
is nog al zwak. Ik vind echter in de Puiboeken van Amsterdam :
,126Junij
1654. PIETER ADRIAANSZ. VAN
LEEUWAERDEN , van Amsterdam, oud 39 jaren, geadsisteerd
met zijn broeder JACOB
ADRIAANSE VAN LIEWARDE, woond Op de
Heerengracht,
tet eenre, en RERYMA VAN
HULFT, van Amsterd., out 30 jaren, enz. ter
andere zijde.”
Maar ik vind ook :
n25Maart1678.
JACOBU~VA~LEEUWAERDEN, van Haerlem, fabriqueur, out 23 jaer,
woont op de Egelantiersgracht, geadsisteert
IR& NARRETJE BOECKELS, Zin moeder,ter
eenre, en CATHARINA DERANONDT, enz.ter
andere zijde.”
Alsmede :
,,9 Jan. 1683. JAN VAN LEEUWAERDEN,
van Haerlern,horologiemaker,
wedt. van ANNA
REIJERS, woont op de Zingel, ter eenre, en
BELITJEVANDIEPENBROEC,
J.D.van Haerlem, enz. ter andere zijde.”
P,-tP.
N. 8. van Leeuwarden. Zijn naam was V A N
LEEUWARDEN, maar standplaatsen als predikant zal hij niet gehad hebben, daar hij, volgens WITSENGEYSBEEK,~~~ leek was,dietoch
een’ geheelen stapel theologische boeken geschreven heeft,welkein
zijnen tiJd zeer geacht
waren, en waarvan de L$st, ook der verschillende uitgaven, inzonderheid door JOH. VAN
ABKOUDE, Naamregister van Nederd. boeken,
bl. 210, vermeld wordt,. Een vrij breedvoerig gedicht van hem ziet men voor het werk
van D'OUTREIN,
Eloosendaalsche Vermakelijkheden, Amst. 1718.
V. D. N.
[De inhoud van het ontwoorU van A . is reeds te vinden
1X. bl. 27tL-j
Colisca (1X. bl. 20>r. 268; vgl. bl. 321).
Russische schop of draaimolen met vier viermans zitbakkon aan de wieken bengelende,
een vrij gevaarlijk, althans zeer duizelingwekkend vermaak, dat tijdens het Fransche
beheer en nog een paarjaren later op het Rus-

ANTWOORDEN.

Rem acu tebigisti (I. bl. 54) vindt men bi$
Rudente,V. 2,19. GRIPUS vraagt:
turn tu mendicus es 3 waarop LABRAX antwoordt: tetigisti acu, d. i. ,,gij hebt het juist
geraden.” EILASMUS schrijft in zune Ada&:
,,rem acu tetigisti pro eo, quod est: rem ipsam
diviuasti, nihil aberrans. Acu tangere, perinde est , quasi dicas, ipsissimum punctum
uttingere.”
A.WASSENBERGR.
PLAUTUS in

Ajleiding van fq& (LI. bl. 86). <zav,%n,, ac-’
oen surn, pro Gv.3nu est aor. 1 pass. Att. verbi Ü~O,UCU.
WH.
N. C. Chapesau (6ÍÏ. bl. 103, Vr. 138).
Op den 27 Januarij 1660 is aan Mr. CHAPPUSEAU (zoo komt zijn naam ook voor) betaald
f 36, omdat hij aan de Regering van Leiden
een exemplaar had vereerd van de Orati~ van
den Hoogleeraar ANTONIUS THYSIUB, tot verwelkoming van den Prins van Oranje (III),
als student der Leidsche Hoogeschool,
en
welke Oratie door den voornoemden CH~PPUSEAU in de Fransche taal was overgeeet.
Verder is mij niets meer van dien leermeester van den Prins bekend.
. . ELBEVIER.
Vertaling van voornamen (VIII.bl, 353,Vr.
448). Zonder mij in deze vraag tot eene uitspraak geregtigd te achten,zou
ik mij gaarne
willen vereenigen met de voordragt van den
voorsteller der vraag, om de voornamen onvertaald te behouden, zoo als zij in gebruik
zijn in het land waar degebeurtenis voorvalt,
en om dit niet alleen op roman en drama,
maar ook op de geschiedenis en ook op plaatsnamen toe te passen. Ik weet evenwel dat
daar veel tegen ingebragt kan wo&m, vooral op grond van hetgeen reeds bestaat, en
omdat het gebruik zoo lang het vertalen van
voornamen en van plaatsnamen, hoewel niet
zonder talrike uitzonderingen, gewettigd
heeft. Wij spreken in onze vertalingen van
HENDRIK den 4den en van LODEWIJX
den
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lôden van Frankrzjk,

en niet van HEXRI IV
en YanLOUISXVI; Yan FREDEBIK,en niel
Yan RRIEDBICHYanPTZ6iS8eTten
YanJAKOBUE
en niet JAMES van Engeland en, voor namen
die sedert eeuwen het burgerregt hebber

verkregen en door het gebruik zijn gewet.
tigd geworden, zou ik mij wel wachten eem
verandering voor te dragen in hetgeen be.
staat.
Maar aan het vertalen vanvoornamen zijn
dit ben ik met den schrijver eens, grooter be,
zwaren verbonden dan men oppervlakki@
denken zou. Zou het daarom niet wenschelijk zijn om, met behoud van hetgeen achtel
ons ligt, als regel aan te nemen, om uoornamen onvertaald te laten? Het is, in het spreken althans, nu reeds meer gebruikelijk geworden om te zeggen Louis PHILIPPE (van
Fra7h$) dan LODEWIJK PHILIP~ ,waarom
dan den naam in het schrijven vertaald?
In een werk Y~UBULWER, alsik mcniei
bedrieg in mpji Roman, satyriseert die schrijver een Engelsch auteur, omdat die, JEAN
~ACQUES ROUSSEAU aanhalende, de voornamen door JOHX JAMES vertaald had. Nu wae
zeker die naam wereldberoemd: maar waren
hetdenamen Y~~O~Z~~PIETHEIX,
BOERHAAv~en~~~~~~N~ookniet,enzouhetyooreen

Hollandsch oor niet even vreemd klinken en
zouden wij wel terstond aan de personen
denken, die door die namen vertegenwoordigd worden, als wij in een Fransch werk
lazen van tAnGra HoElandaZs PIERRE IIENRI:
of ~~ARTI~TR~I~P,~Z~~~I~E~BERT?

Maar een veel belangrijker en schadelijker
invloed kan die naamsvertaling
te weeg
brengen, en ik zal daar een voorbeeld van
geven. Het, oudste werk, dat vermoedelijk
over den landbouw in druk is uitgegeven’, is
dat van deu Nederlander KAREL STEYEIS,
Praedium Rusticum, enz. Dat, werk is in het
Fransch en in nagenoeg alle Europesche talen vertaald. Door het vertalen van den voornaam en familienaam (welke laatste, volgens
het toen algemeen”gebruik,
ook een voornaam
was),is KAREL STEYEXS YoordeFranschen
geworden CHARLES ETIENNE, en is daardoor
die naam zoo volkomen gefranciseerd, dat
zijn werk La maison rustique, waarvan tot
in de 18de eeuw onderscheiden drukken en
omwerkingen in de Fransche taal, en in de
toen meest gebruikelijke talen van Europa
verschenen zijn, nu niet alleen in FrankrGk
en elders voor een oorspronkelijk Fransch
werk schijnt door te gaan, maar dat zelfs
Nedeylandsche
schrijvers, die het aanhalen,
zich daarop als op een Fransch werk beroepen*
Ook het vertalen van plaatsnamen heeft,
dunkt mij, eigenaardige bezwaren. Het is
dan ook reeds in het belangrijke werk van
den Heer COLLOT D'ESCURY, Nederl, roem in

Kunsten en Wetenschappen opgemerkt, dat

Horn een zinledige naam was, die voor
Hoorn, de vaderstad van den naamgever, behoorde plaats te maken. Ook hierin heeft
men zich meer aan gewoonte dan aan regelen gehouden, en als een Nederlander Fransoh
schrijvende la Haye, en niet dela Haag of
‘s Gravenhage moet schrijven, waarom schrijft
hij dan de Keizersgracht, en niet, te foasé of
canai de fEmpereur P of, wil men al die vergelijking niet laten doorgaan: waarom S3)arenwoude en Abtswoude, en niet la forêt du
Spaarne en le bois de l’Abbé?
V. D. S.
kaap

Aurelìus en Isabella; de schoone Lionetla
(1X. bl. 6,Vr. 47). Over eenige uitgaven van
het eerstgenoemde werk, in vreemde talen,
kan &Heer~R~~~~~~~naslaan:
BRUNET , Manuel du libraire o. h. w. Histoire.
Dict. Bibl. Hist. et Crit. 1. p. 447, o. h. w.
FIORI en 111. p. 326, o. h. w. Histoire.
Cut. de la Bibliothèque de DE LA SERNA SANTANDER,N'.
3245.
Over de achoone LIONELLA heb ik niets gevonden.
c. P. L.
[T~~~~meldde

ons, dat over aen~m~~us mm-

iets voorkomt bij GBä%3i$, Die grosma Sagenkreiee des JMelcdfers, 1842.1
BELLA

Oorsprong vaG het woord Suriname (1X. bl.
38, Vr. 80). Aangaande den oorsprong van
het woord Lhrisame, zullen HARTSIWK of
FIRMIJX

vermoedelijk wel bizonderheden

vermelden, daar de in bezitneming van onze
kolonie door Lord WILL~UGHBY door onze
schrijvers vermeld wordt. Ik meen mij te
herinneren, dat een hunner dit gedaan heeft,,
maar ik ben des niet zeker en niet wel in de
gelegenheid mij daarvan nu te vergewissen.
Dit echter acht ik belangrijk, dat, welke
ook de ingebeelde regten konden zijn, die
Engeland of die Engelschen op eene zoogeuoemdenaamsafleiding zouden kunnen ofwilien gronden, deze alleen betreffen zouden
lat gedeelte van de kust van Guyana, dat nu
ban Engeland behoort, en dat vroeger onze
koloniën Demerary , Essequebo en Berbice bevatte. Het patent toch van Lord WILLOUGR3~ ligt geheel buiten de grenzen van het, te;enwoorclige
Suriname, want die kolonie be5mt aan de Corantyra, waar het patent vain
Lord WILLOUGHBY ophoudt, en strekt zich
pan daar uit tot aan de Marowine of Maroni,
waar het aan de Fransche kolonie Cuyenne
grenst. Wel heeft Lord WILLOUGHBY, in een’
;ijd toen wij met Engeland in oorlog waren,
:ich tijdelijk in het bezit van SurinamegeMd, maar juist uit den lastbrief, ~~KAREL
;IaanLordSURREYHA~Verleendendieindea

Naborscher

is aangehaald, zou blijken,

dat

dit wederregtelijk was geweest, tenzij men
het had te beschouwen als eene tijdelUk verovering, die bij den daarop gevolgden vrede
te niet is gedaan, bij welken onze bezittingen
aan de Hudsonrivier, door ons op Engeland
heroverd, tegen de teruggave van Suriname
zin afgestaan.
V. D. S.
Oude kruik (1X. bl. 67,Vr. 104). Reeds bij
het plaatsen der aangehaalde vraag, werd
een gedeelte door het Bestuur beantwoord.
Het overige is mij ook later bij toeval bekend
geworden. Het witte pijpje,dat mij het moeijelijkst te verklaren voorkwam, is niet anders dan een, door den tijd daarin vastgeraakt tabakspijpje, zoo als op bl. 24,262 van
het Iste en bl. 6 en 62 van het IIde deel van
dit Tijdschrift voorkomt.
De inhoud eindelijk was eenvoudig een
papier, waarop de tijd en plaats stondópgeteekend,
waar de kruikjes
- gevonden waren.
D. te D.
Curlier Cafutier (1X. bl. 131,Vr. 184). JO(~66 wordthijgenoemd bij ADELUxQ, Fortsetzung ZUJÖCRERS
Gelchrten-Lexicon) is, volgens genoemd werk,
vermoedelijk een Gereformeerd geestelijke
geweest in de eerste helft der 17de eeuw,
van wien men heeft: Reponse nu brief traité
dela Grace de Dieu envers les hommes contenant
la refutation des raisons alleguées par SIM.
GOULART, Amst. 1617,12’.
V. D. N.
HAXN CARLIER CAFATIER

Maroni Guallherus (1X. bl. 131, Vr. 187).
Hist. der Reform., dl. IV. noemt
hembijherhaling MARCUSGUALTHERUS,~~~
ook bij JOcHEn, Gelehrten-Lexicon in voce GUALTER
of GUALTFIER, alwaar gezegd wordt,
dat hij na zijne afzetting Sjaren in NederlandI
verbleef, totdat hij in 1624 totRector teI+ie- l
drichstad aangesteld en omstreeks 1633 Secretaris bij het stedelijk bestuur aldaar geworden is ; voorts worden eenige geschriftenI
van hem vermeld en overigens verwezen 1
naar HOLLER, Cimbria Litterata. Dat zijm 3
kinderen hem naar Frederikstad gevolgd zul.
len zijn, is zeer denkelijk, dewijl deze, vol.
gens het vermelde bij BRAXDT, t. a. p. bl. 50% ,
in 1621 nog zeer jong moeten geweest zijn.
V. D. N.
BRANDT,

le eerstelingen die van hem in druk uitgegeren z@, welke echter, wanneer ze mogten belagen, van andere diergelijke zouden gerolgd worden, en eindelijk van al den schat
cijner poëzy. STIISKE wordt daarbij de grooe burger van Deventer genoemd. Als dichter
wordt hij vermeld door VAN DER AA, Vervolg
)pWITSEXG&YSBEEK.
V. D. N.
Volle veldslag (1X. bl. 163, Vr. 249). Ofschoon in dezen niets willende beslissen, zoo
lunkt mij echter, dat het duidelijk voor de
land ligt, dat men alhier door slagen moet
verstaan gedeelten; veldslagen of gedeelten
xzn het veld, even als door hoefslag een geieelte of deel van de hoeve wordt verstaan ; en
aal d.an ook volle veldslagen moeten beteekenen , geheele (in tegenstelling van gesplitste)
gedeelten of deelen van het veld op ter gemeynte
‘Eeyde en weyde, zoo als zulks nog bestaat,
naar ik vermeen, te Kampen, Zutfen en elIers. Zie ook Haarlemsche
Courant van 6
Sept. 1859. 1) Het groote en het kleine veldslag,
3ok het oorshg onder Angerlo en Zevenaar.”
V. D. N.
Handschrijten
van Arnoldus Geesteranus
11X. bl. 163, Vr. 251). De bedoelde papieren
zullen dezelfde geweest zijn, die voor eenige
jaren bij den Heer JAN VAN SCHOO‘JE, Apotheker te Rotterdam, voorhanden waren ; of
die toen zijn eigendom en alzoo later, na zijn
overlijden, aan zijne erven verbleven zijn, is
mij onbekend. Doch bij de familie VAN EDE
VAN DER PAL3 te Rotterdam worden thans nog
papieren en ook andere voorwerpen, afkomstig van GEESTERANUS, bewaard.
V. D. N.

Wopen van Lumey (1X. bl. 164, Vr. 254).
Dit wapen wordt door LE BLOND, Quurtier
Génécrlog., p. 83, beschreven te zijn de gueules
nu lion d’argent, waarvan de juistheid schijnt
te worden bevestigd door het vermelde bij
LE CARPENTIER, Histoire de Cambray,
t. 1. p.
768, die zulks het wapen van het geslacht
DE HARKE dite DE LUMEXE noemt; terwijl
hetwapen van DE MARQUE of NARCK, aldaar
vermeld, gezegd wordt te zijn pallé contre
pal16 au franc quartier d’herminea. wen zie
ook over het wapen van DE LA XARCK, Seigneur de Lumay: Recueil Heraldique des BourAdriaan Sticke {1X. bl. 132, Vr. 202). Vat 1 guemestres de Liege, 1720, op verschillende
ADRIAEN STIKKE, Heere van Breskens, be.
plaatsen, waaruit bepaald blij kt, dat, wanneer
staat, Lof der Zotheit, uit het Latijn van ERAS. de opgave van LE BLOND juist is, de Heeren
HUS Rotterdammer, in Nederduits& gedich t
van Luiney hun wapen later moeten veranovergebraght , waerh$i gevoegt is de Levenstrij t derd hebben, of wel dat zulks het eigenlijke
van denzelve Heere, in Opper-Hongarije tle wapen van Lumey geweest is, welk geslacht
Duitsch-Proben, in den jaere 1626 gedicht . later in dat van VAN DER ~~~~isoverge
Deventer, bij ARNOLDDS CURTENIUS, 1689,it 1 gaan. Zie RITTERSHUSIUS, Genealogiae; ook
k1.8O. Uit het woord van den uitgever, daar.
HOOGSTRATEX, Hiat. Woordenb.,voce
L~XEX.
voor gesteld, blijkt, dat dit het grootste var 1
V. D. N.
zijn nagelatene papieren kinderen was, docl1
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Zenige predikanten (1X. bl. 203, Vr. 287)

Theol. Doet. is in 1746
predikant geworden te Wier, en van daar in
1758 vertrokken naar Jdidlum, waar hij den
Sden Julij 1784 is overleden. Hij heeft uitgegeven : Dissertatie de Aulaco Ad& Tabern,
Leu. dusque ratlone Liter. et Mysterie. Frans
1744. Curae Philologicae in Genesin. Fran.
1753, et in Exodum, ibid 1756.
ARXOLDUY LAXDREBEX werdin1681van
Woudsend beroepen te Roordahuizum,
vertrok
van daar in 1685 naar Ilronr~p, en vefvolgens in 1696 naar Franeker, waar hij den
lsten December 1721 overleed.
ELBERTUS ~OORDBEEK. Verseheiclenepredikanten van dien naam zijn er in Friesland
geweest. Mij is ook een ELBERTLJS voorgakomen, die in het jaar 1745 van Scherpenzeel
beroepen is te Marrum. Doch deze kan de in
de vraag bedoelde niet z$n.
ANBROSIUS DERMOUT, beroepenin1726te
Gargp, vertrok in 1745 naar Dokkum. Van
hem ziet het licht een Tractaat over ‘t H.
Avondmaal, alsmede eene Exegesis loei Ps.
CXVIII: 27, in de Miscellanea Groningana ,
tom. IV. Fasc. 11. p. 281, omtrent welke
Yrof. GEnnEs getuigt: )ISurn persuasissimns,
neminem non huic cultissimo specimini applausurum esse.” Men vindt ook eenige
stukken van hem in de Bibliotheca Bremensis
AGGACUS HAITSMA,

?#OVa VMI Prof. X.BARKEY.
A.WASSENBERGH.

Nr. Willem Bartjens(lX. bl. 203, Vr. 288)
was ljfrancoise schoelmeister” te Zwolle, tusschendejaren 1618en1638,opeen jaarlijksch
tractement van 300 car. gl. en vrije huisvesting. In het eerst vermelde jaar, werd hij op
kosten der stad, met een vaartuig van Amsterdam afgehaald, dat tevens >lsijn huijsgesin ende goederen” overbrrtgt.
Ten opzigte van GERRYT BARTJENS lees ik
in het trouwboek der Gereformeerdegemeente te Zwolle, beginnende met Augustus 1581
en eindigende met de maand Maart 1637.
UGERRIT
BERTIEXS s(oon) van WILLEM
BERTIEXS alhiertotZwolle,eíi GRIETGENBERENTS,
jonge Dochter tot Amsterdam.
In margine staat: Met Attestatb tot Amsterdam, den 28 9ber 1627. Hij overleed in
1673.

Dit weinigje wordt nu medegedeeld om de
medewerkers van dit tijdschrift in de hoofdstad, zoo noodig , op het spoor te brengen, in
de hoop, dat zij wel het hunne zullen willen
bijdragen, om den verdiensteliken BARTJENS,
~wiens

onderwetsch

cijferboek onze vaders

en grootvaders in hunne jeugd menigmaal
het angstzweet heeft uitgedreven ,” zegt de
steeds spottende WITSEX GEIJSBEEK , aan de
vergetelheid te ontrukken, en hem die plaats
in onze geschiedrollen van opvoeding en onIN. IX.

.
derwijs te doen verwerven, die hem naar bil:
liikheid en regt toekomt.
” Uit het bercmd vraagstukje, aan het einde
van het tweede deel van zijn cijferboek:
#Of

iemand vraagde na mijn jaaren,

Toen ikvan hier toogop deBearen," enz.
zou men de gevolgtrekking kunnen maken,
dat hij op zijn 68ste jaar Amsterdamvoor
Zwolle verliet. Derhalve moest hij in 1550
geboren en 88 jaren oud geworden zijn.
Majoor K.
Geslacht de PeysterX. bl. 233, VS, 299).
De Kolonel-Adjudant van wijlen WILLEM 1
heette DE PESTRE (niet DE PESTER), met den
titel van Graaf, en behoorde tot den nieuweren Brabandschen adel. In den Almanach
de In Cour voor 1841, komt nog voor op de
l$st der erkende adellijke familiën :
JOSEPH-HOXORE-JULIEN G-raaf DEPEST&
te Brussel, de titel alleen transmissibel
l$
regt van eerstgeboorte.
In den Belgischen Koninklijken Almanak
voor 1859 zoek ik te vergeefs den naam van
DE PESTRE of de officiëele
lijst: het geslacht
moet dus sedert uitgestorven zijn.-De connexiteit tusschen de namen van DE PEYSTER,
DE
PESTER
en DEPESTRE isdenkelijkwelte
vinden in de Nobiliaire des Pays-Bas.
MAES.

C. Stephani Praedium Rusticum en Tusser
Hundred Points of Good Husbandry (1X. bl.

233, Vr. 301). Ik heb geloofd dat een onderzoek, of het werk van den Engelschen sohrijver TUSSER eene navolging was van dat van
onzen landgt3nOot KAREL STEVEXS,B& onbelangrijk zou zijn, vooral voor schrijvers als
den Heer ROORDA VAN EYSINGA, die Hollandsroem in kunsten en wetenschappen beöogen ,
niet alleen om de aanspraak te handhaven
van den Nederlander, dat hij na de uitvinding van de drukkunst het eerste licht over
de wetenschap van den landbouw en landhuishoudkunde verspreid heeft., en de Engelschen
daarin nagenoeg eene eeuw is voorafgegaan, maar ook voor de wetenschap van
den landbouw zelven, omdat,, als het werk
van TUSSER niet oorspronkelgk
is, daaruit
zou volgen, dat het ook onzeker is, ofde daarin vermelde kulturen destijds nog wel in Engeland plaats hadden. Om die reden deed het
mij leed te zien, dat de Redactie geoordeeld
heeft, niet alleen mijne vraag te moeten bekorten, maar ook de noot, die ik ten bewijzg
had aangevoerd, te moeten weglaten. Ik had
namelck mijn vermoeden, dat het werk van
TUNER een herdruk van dat vm KAREI,
STEVENS is, vooral daarop gegrond, dat het
werk van TUSSER is verschenen in 1557, drie
jaren na de Lrttijnsche uitgave van het werk
van STEVES~, en dat, volgens Sir JOs~pa
45
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ir. SPIEGEL is geweest, kan ik’niet opgeven,
loezeer ik het vermoed. Opmerking verdient
let, dat JANOIJTGERTSZ.SC~OUTGEN, in1461
schepen, te Amsterdam was, en wij dien niet
ceér algemeenen naam OUTGERT terugvinvan hetwerkvan STEVENS,die,volgens den
Heer KOPS, in 1582 is verschenen, maar niet len in OUTGEX PIETERSZ. SPIEGEL, in 1622
daarop, dat er in 1606 ook eene engelsche Commissaris dier stad.
vertaling van het werk van~~~~~X~,door
c/,
- SUXFLET, maar niet door TUSSER is uitgeDe
Geneeskundige
Correspondentie-Societeit
geven, zoo dat de voorstelling der -zaak,
eoo als die in den Nuvorscher is opgenomen, :1X. bl. 235, Vr. 316). Deze societeit, welke
mij voorkomt anders dan de mgne, of ten ten titel voerde: Natuur- en Geneeskundiys
Correspondentie-Societeit in de Vereenigde Neminste voor den lezer ‘niet, duidelijk te zijn.
V.D. S;
derlanden, werd in den jare 1779 te ‘s Gravenhage opgerigt en heeft, tot in 1795 bestaan
Mr. Elbert SpiegzX. bl. 234, Vr. 308). hebbende, in laatstgemeld jaar het laatste
De familie SPIEGEL was in de XVIde en gedeelte harer werken uitgegeven.
De geschiedenis dezer societeit vindt men
en. XVIIde eeuw te Amsterdam in groot aan. Algemeen bekend is de kernachtige in het Perigt vervat, hetgeen Dr. I. J, VAL
%ter HENDRIK LAURENSZ.SPIEGEt. WADEN BOSCH den 18den December 1779 voor
GENAAR
maakt in zijne Geschiedenis van Am- het eerste deel der verhandelingen (te ‘s Hoge
sterdam melding van verscheidene leden van bij J. A. BOUVINK, 1783) geplaatst heeft, hebdat geslacht. Op de lijst der regering van die bende deze geleerde hare strekking en wijze
stad vindt men vijf personen van dien naam. van correspondentie in het daarop volgende Programma naauwkeurig
uiteengezet, en
Denaam SPIEGEL was niet de eigenlgkefamilienaam van al die regeringsleden. Ik be- vervolgens dringend toegelicht door een Ndzit een fragment van eene geslachtlijsfwaarder adres aan alle welmeenende Nederlanders.
in men leest :
Door middel dezer onderneming, die niet
weinig moeijelijke pogingen vereischte ,
&REND COXNELISZ. SCHOUT trOUWtANNA
ELBEXTSdr.SPIEGEL, Winnen o.a.een zoon, trachtte men langs den weg eener wetenschappelijke correspondentie
eene naauwDIRK ~~~N~S~.,genaamd
~~1~~~~;vanwien
keurige kennis van den meteorologischen toeeen zoon wordt vermeld
stand van ons vaderland, alsmede der meeste
HENDRIK DIRKSZ. SPIEGEL, in 1632 Raad
en Schepen te Amsterdum,
in 1655 Burge- op dien bodem heerschende ziekten te bekomeester,wiens
zoon,DIRKHE?TDRIKSZ.SPIEmen, en eindelijk door statistieke opgavex
GEL, in 1655 Commissaris van zeezaken en van geboorte en sterfte in de verschlllende
provinciën,een
algemeen overzigt te verkrijin 1660 Schepen te Amsterdam werd.”
SPIEGEL was voor de beide laatsten alzoo
gen van de openbare gezondheld en den geslechts een aangenomen naam. Maar niet middelden levensduur der bevolking.
slechts hunnen naam, maar ook hun wapen
Hierdoor meende men den grondslag te
veranderden de descendenten van ARESD COR- kunnen leggen voor eene algemeene staatsNELISZ. SCROIJT en ANNAELxERTSdr. SPIEGEL. geneeskunde (Medicina politica) , waarvan
AREXD COXNELISZ. SCHOUT toch,voerde
een echter de regeringen der toenmalige gewesveld van keel, beladen met een hoefijzer van ten geen begrip schenen te hebben.
goud; zijn kleinzoon, Burgemeester HENDRIK
Intusschen beloofde deze correspondentie
DIRKSZ. SPIEGEL, daarentegen van lazuur,
aanvankelijk zeer veel goeds. Zij ondervond
met ,een fasce van zilver, boven een zespunveel medewerking, maar in die dagen van
tige ster van goud en onder drie zwemmende staatkundige onrust en beweegbaarheid,werd
eenden van zilver.
de correspondentie niet altgd eveu ijverig
JAN LAURESSZ. SPIEGEL, diein1578,en
voortgezet, en zijn de bronnen, waaruit deze
instelling haar bestaan en haren bloei moest
diens zoon LAURESS JANSZ. SPIEGEL,~~~~~
1611 Raden te Amsterdam werden, voerden ontleenen, uit gebrek aan medewerking uiteen geheel ander wapen, en wel coupe’, het gedroogd. Het ontbrak in die dagen helaas!
bovenste gedeelte van zilver, beladen met drie ook aan eenen man als de Hertog VAN OHOIherten-koppen 2 en 3, en het onderste van keel SEUIL, om van hooger hand eene zoodanige
met een roset van zilva*. (Zie Wapenkaart der onderneming te begunstigen en te onderXXXVI Raden der stad Amsterdam, op de steunen.
jaren 1528,161l en 1682.)
Maar waar zou men in Nederland aanzienOf nu Mr. ELBERT SPIEGEL, die in ofns lijken vinden, die de openbare geneeskunde
1653 het bekende grafschrift op JOHAN VAN en vooral de staatsgeneeskunde ter harte naGALEI vervaardigde, een descendent van
men? Immers niemand liet zich aan de staatsAREND CORNELISZ. SCHOUT+3BANNA ELBERTSgeneeskunde gelegen leggen, en zelfs in onze

de 2de uitgave van het werk van
~usmx is verschenen in 1585 (niet zo0 als
abusief in den Navorscher staat in 1587), dus
ook drie jaren na de hollandsche uitgave
BANKS,
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dagen, vindt men in het rtontwerp van we
regelende het geneeskundig bestuur,” val
20 Februarij 1859, en dus van het hooger be
stuur uitgegaan, betrekkelijk dit ondcrwer]
geen enkel artikel daaromtrent aangewezen
veel minder voorgesteld of in overweging ge
bragt.
Deze Correspondentie-Societeit was du
alles behalve een navorschersgezelschap voo:
het vak. Integendeel het waa eene uitnoodi
ging van voorname natuur- en geneeskundb
gen aan hunne geleerde en ervaren kunst
broeders, ten einde, uit veelvuldige natuur
en geneeskundige waarnemingen, topogras
phische berigten en statistische geboorte- ex
ster@ten, zoodanige resultaten te kunne1
ontleenen, als wenschelijk waren om daar01
oen stelsel van algemeene hygiène (gezond.
heidsleer) te bouwen, wat ter bevordering
van volkswelvaart en volksgeluk, in het bui.
tenland reeds zoo veel goeds heeft te weeg
gebragt.
In ons vaderland, alwaar de geneeskunde
als eene patentpligtige industrie beschouwi
wordt, moet men van staatswege thans nog
naar zulke maatregelen zoeken als naar dt
onbekende X.
LG. v.
Glazen .drinkkan

met zilveren klep en waper

(LX. bl. 235, Vr. 317). De bedoelde peno&
is een8 munt van MAXIIIIILIAAI EYANUEL
Keurvorst van Begeren, die in 1691 met hel
erfeliike gezag over de Spaansche Nederlanden bekleed werd.
Zij heeft op de voorzijde het borstbeeld van
den Keurvorst; het omschrift is: Ma&tàlì~

nu8 Emanuel Utriusque Bavariae et Palatinatus Bheni Sacri Xonun~i Imperii Archidapifer
(Aartssp@drager)
et Elector , Landgraviuh
Leuchtenbergae.

De keerzijde heeft onder de beeldtenis der
heilige maagd met het kind JEZUS het wapen
van Begeren en het omschrift, zinspelende op
Y[AEIA en CRBISTUS, OZypeus
omaibus in te
speruntibus, welke spreuk het gewone opschrift der Beijersche
munten is. Om de
waarde der munt te bepalen moet men hare
grootte of gewigt kennen.
V.D.N.

Storm van den lsten Auguetus 1674 (1X. bl.
235, Vr. 318). Over dezen storm vindt men
eenige berigten bij VALKENIER, Verwerd Europa, dl. LI. bl. 1646-1051; WAGENAAR,
Beechr. van Amsterdam (in folio),dl. 1. bl. 657 ;
COII[MELIN, Beschr. van Amsterdam, bl. 1185;
Chronijk der stad Medemblik (Hoorn 1767),
bl. 225; ABBINQ, Vervolg op VELIUS, bl. 154;
en misschien in nog meer andere stedenbeschrijvingen.
c. P. L.
[NaarVAT,EEHIggVerwijstOokL. J.]

Storm vqn den lsten Augustus 16?4,
Opregte Haarlemsche Courant van 4 Aug;
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2 Augusti. Gisteren Avont te
half achten ontstont hier,een schrickelick onweer,, dat de brugge over de Schelde wiert
verbroocken en bij me alle de schepen hier
en ginder gedreven; doch zijn sadest weder
te recht gekomen.
..,Brusseì 1 Aug. Heden ontstaet hier een
schrickelijk weer, werpende Gevels en Daeeken omver.
Utrecht den 2 Augusti. Gisteren avont ten
half achten ontstont hier een schrickeliok
onweder, dat tot halfnegen toe duurde; doch
het slimste was gedaan in een quartier uursi
den Hemel. stont gedu@$ in lichten vlam,
en t’was schrickelijck den donder en vreessel$ke winden te hooren, dat vers& wierdt met
het nederstorten van Schoorsteenen, fiae,
ken, Gevels, en Toornen, dat ieder eene ongemeene verbaestbeyt
aenbracht , en. dat heeft
veele van een Aertbevingh
doen spreecken,
de Kerk. van den Dom; tot het Choor toe lag
met Pylaren en al. ten half achten al onder de
voet, als een Puynhoop, sonder dat den Domtoorn eenigsints beschadigt is: de hoogeSp@
en het kostel$ck I$e$erwerck van de Jacobs
kerk is tot het uur.werck toe om verre gevailen, of schuyns tusschen de huyseri en,Kerck
neergestort, sonder de Huysen veel te bed
schadigen: dan het meeste is in’ de Kerck gevallen; beyde de Toore.ns van de Pieters
Kerck zijn mede van:boven tot in de Kerck
gestort: ,De Toeren v,an de Nicolaus Kerck i
maer niet daer het Beyerwerck in stack, is,
mede om verre, nevens het Kerckje van het
Duytse Huys ingeslaegen , het Dack van de
Buurt-Kerck aeu flarden: de Toorena van
Agniete Klooster en Magdalena-Kerkje aimede ingestort, seer veel Toppen van Gevels
en ontallijcke Daeken soo dat ick geloof,’
datter geen 50 Huysen zijn vrij geweest: 7
Molens op de wal zijn omgewaeyt; op den
RGn zQn maer twee Saegmolens blijven staen,
meest al de boomen opt St. Jans Kerck Hof
zijn uyt de aerde geruckt, een groot Schip
buyten de Tolsteegh-Poort is in de grondt
;eraeckt ; 5 wagens, van Aernhem komende,
Wierden omvergeworpen, en verscheyden
van
le Luydeu gekwetst: hier is een Mensch
loodt gebleven door het vallen van een Moo-.
len, en daer door con Gevel en diergel+kë,
tl te langh om te verhaelen; wanneer het een
weynigh kwam te bedaeren, liep het Volck
>p de wallen, en men sagh de dorpen rontom
rls in lichten Vlam staen: sedert heeft men
Iesien dat meest alle de Toorens van de
lorpen wegh zcn, of stompen geworden, of
;ansch tot niet geliJck als die van Vleuten,
Tutphaes, Houten en meer andere; het ge;aeyde in dese Provintie is meest alle ter
45 *
Antwerp,e.
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neder geworpen in somma een miserabele
,alagh .
Amsterd. 3 Augusti. Verledene Woesdag
avont ten acht uren ontstont hier een schrickelijk weer van Donder, Blixem, Wint en
Hagel, dat wel kort duurde, also ten half negen ure al gedaen was; maer dat was 800
vehement, dat in die korte tijt bijsondergroote schade, soo aen Huysen , Daeken, Gevels,
Glasen, als andersints heeft gedaen : de Schepen voor de Paelen leggende raekten alla
vlot ende sommige d’onderste boven, negen
telt men die gebleven zijn, d’omgeworpen
boomen in de stad zijn onttellijck,en sommige
seer ver voortgedreven, 30 soo saegh als andere molens zijn even buyten de stad omgewayt en dandere seer beschadicht; daer zin
hier en ginder al eenige personen 500 in ‘t
Water met t’omslaen der Schepen als te lande met het omstorten van een en ander omgekomen sonder dat men weet hoe veel en de
Particulariteyten
zijn te veel om hier te verhaelen: Men heeft tijding dat het weer al begonnen is van Brussel, tot Gorinchem heeft het
vrij eenige schade gedaen, tot Gouda de geschilderde glazen in de.Kerk ingeslaegen;
behalve dat tot Uytrecht is geschiedt, tweeToorens zijn tot Cuylenborgh neergestort, en veele
Toorens aen deze zijde Rheenen; en is van
hier overgedreven in Wuterkzndt , dan veele
Ruysen zijn gedistrueert, gelijk tot Ossaenen,
tot Purmerent is den Tooren af, in de Beemster
en Purmer is oock groote schade geschiet,
ende is 800 alleen niet voorgeloopen tot
Hoorn en Enckhuysen, maer op heden komt
oock tijdinge uyt Tessel, dat daer door hetzelve Tempeest 17 Schepen op droog zijn
gesmeten, sonder dat men wist welcke, dan
een onduytsch was er onder; te voren had
men bericht, dat daer 7 Schepen van Mallagom waren gearriveert.
Amsterdamden
3 Augusti. Uyt Tesselheeft
men met eene Expresse de Tijdinge van 16 a
17 Schepen van de kleynste die daer aent
Oosteynde in het sleyck waren gedreven:
den blaeuwen Eenhoorn, nae Cadìx gedistineert, had sijn groote mast verloren ; de Blaeuwe Kat, de Sleutel, de Stadt Radix en Nicolaes,
nae 22’. Isubes gedestineert werden vermist,
t’comvooy nae Radix soude nogh 8 a 10 dagen zijn uytgestelclt. Van Spanje of Vrank&jk is desemael niets sonders.
Haarl. Courant, 7 Aug.
Brussel 2 Augusti. Het is niet genoegh te
verwonderen de groote schade die gisteren
in dese quartieren geschiet is door het Onweder geheele Wint Moolens weghedreven ,
duysende Boomen uyt de Aerden gesmeten
ende groote Schade opt Graen.
Maestricht 3 Augusti. Op den eersten Augusti heeft men hier een vervaerlijck Weer
gehad van Blixem, Donder, Regen, Hagel en

een felle Windt, waerdoor het Minnebroeders
klooster sen den Bergh geheel is nedergestort en de tooren van de vermaarde kerck
van S. Servaas is mede omver gesmeten;
voorts is in deze Stadt groote Schade geschiedt aen de Huysen der Borgerij.
Hamburg 3 Augusti. Gisteren heeft het
hier grouwelijck
gedondert en geblixem t.
Cuylenborgh 5 Augusti. Door het bekende
Tempeest zijn hier 2 Toorens afgewaayt als
van het Jeruzalems Klooster, en van de
Gasthuys Kerck, op Goilberdingen is maar
een Huys staende gebleven en het Dorp
Everdingen is oock meest omgewaayt.
Storm van den lsten Augustus 1674. In den
Ilp zijn den Lsten Angustus 1674 het kerkgebouw der Doopsgezinden
en zeer vele andere gebouwen omgewaaid. Volgens eene
aanteekening onder de papieren van mijne
gemeen te gevonden.
P.LEEND&RTZ,WSZ.

Storm van den lsten Augustus 1674. De
Heer J. Ff. VAN LEXVNEP vraagt eenige nadere
bijzonderheden omtrent dezen verschrikkelijke storm ; hij kan die vinden in Ilollandtze
Mercurius, Jaargang 1674. Bij verkorting
geef ik wat onze Merkuur er van zegt:
~10~ den eersten deser s’avonts omtrent 8
uren ontstont bijna door geheel Hollandt een
gruwelijck onweder, met Donder, Blixem ,
Wint, Regen en Hagel vermengt. - Te Amsterdam geschiede daervan groote schade,
dewijl den krachtigen wint de meeste booz
men omsloegh , veel schepen van voor de palen wghdreef, daervan 9 soncken , en verschyde huysen van gevels ontbloote, men
vont naeulijckx een huijs, dat niet aen pannen, glasen of ergens anders aen beschadicht
was, verscheijde moolens waeijden om en ‘t
Heck voor de HaarIemmerpoort
wiert uitgeruckt en omgeworpen; doch dit geviel niet
zonder schade, dewijl eenige menschen daer
onder
sneuvelden.
‘t Was toen Bedendagh, waerdoor veele
menschen, die na buyten gegaen waren, nimmer weer te recht zijn gekomen.
I)Te Utrecht gebeurde echter ‘t voornaemste,” en dan geeft de Hollandtze Mercurius de
lijst der aangerigte schade, zoo als die in de
door den Heer J. H. VAN LENNEP geproduceerden brief voorkomt: vervolgens verhaalt
hij wat er verder op gebeurde, als:
1. Te Brussel vielen soo groote hagelsteenen als knickers enz.
2. Te Antwerpen wierdt de Brugh die over
de Schelde lagh, door den stercken wint mede
stucken gesmeten, enz.
3. Te Straetsburgh vielen hagelsteenen als
Kinderen Hoofden (!) (hoegrooter de afstand,
hoe grooter de Hagelsteenen : het ging toen
met dagbladnieuws even als nu!).
4. Maer ‘t schijnt bijna ongelooffelijck, ‘t
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geen dit onweer in Vranckrijck,
in de provintien van Qastinois, Brie en Benuce uyt-

rechten.. . . . . . . . . . . . Veel mannon, vrouwen,
kinderen ende vee wierden door dit onweer
gedood en gewent, ZOO door den vit1 der boomen, daer se sigh achter begeven hadden, om
beschut te zijn, als door hagelsteenen
die
van ongemeene groote en gestalte 1,2,3, en
eenige 7 pont (de kinderhoofden van Xtraatsburg?) swaer bevonden Wierden.-In een
dorp sneuvelden 28 menschen, en veele , die,
om hare groote schade van haer wonden niet
genezen wilden z$n (i) storven naderhant. In somma, de schade was overal uytnemende
groot, want in verscheyde andere plaetsen
van Vranckr@k
had dit onweder mede sijn
rol ongemeen gespeelt.”
MARY.
Storm van den laten Augustus 1674. In den
merkwaardigen brief, door den Heer J. H.
VAX LESNEP medegedeeld, handelende over
de verwoestingen door den storm van dien
dsg aangerigt, komt voor, dat jpdoor het
schrikkelijk tempeest de Domkerk ta Uytrecht
van den toren tot aan het choor tot een puynhoop is geworden.” Zoo luidt ook de gewone
traditie; doch, hoe kan men dit rijmen met
het berigt , dat de toen levende Hoogleeraar
Jo. Q. GIRAEVIUY uit Utrecht naar ‘s Hage aan
NICOLAUS HEI~SIUS
overbrieft? Hij schrijft
hem,den 18denFebruarij 1675, het volgende:
»Heden is onzer stads kerk ingestort niet
door storm, maar, naar het schijnt, ten gevolge van hoogen ouderdom. (Hodie corruit
ecclesia hujus urbis nulla tempestate afllicta,
sed vetustate,
ut videtur, soluta.) Zie den
brief in de S&l. Epistel. ed. a BURH~N~~,
t. IV. p. 326. &Qj is niet bekend, dat er een
ander kerkgebouw dan alleen de Dom te
Utrecht zou z@ ingestort. Het ant.woord
daarenboven, dat IIEINSIUS op het berigt van
aRAEvIu8 laat volgen, geeft regt , om te veronderstellen, dat daarmede
voor het minst de
hoofdkerk bedoeld werd. Om dat antwoord
te verstaan, wete men, dat, in hetzelfde beroemde stormjaar een niet minder hevige
geestel$ke storm ontstaan was tegen den
godgeleerden Hoogleeraar F. BURMAN, zoa
wel als tegen ORAEVIUS. Beiden betich tte men
van de Cartesiaansche rigting aan te kleven,
van deel te nemen aan zeker dusgenoemd
College de savants, alwaar over allerhande
profane wetenschap werd gesproken, alwaal
DEBRUIS
en SWAPPEBDAM in ontleedkundige
beschouwingen voorgingen, alwaar men zich
meer met philologische
dan met theologische
studie bezig hield, en, wat grooter schandaal
gaf, men de partij van de DE WITTEN voorwd1 H EINSIUS , op de nog onheusche bejegening d0fha0, die men op grond van een
en ander F. BUBMBN van regeringswege deed
ondervinden,antwoordt
aan C-RAEVIUS: nOch
of zg, die BURFYIQN'S zaken onderste boven

venschen te zien, hunne schouderen hadden
releend, om de vallende kerk te stutten en te
teunen ! Mij is het wonder, dat onder zoo
rele hemellingen, als er in uwe stad wonen,
;ich geen enkele ATLAS heeft laten zien. Maar
iever wenschen zij de kerk te overleven, dan
lat de kerk hen overleve! (SyZl. IV. 489.)”
Hoe het zij, de aanhaling uit de bedoelde
brieven is misschien niet overbodig, om te
jewijzen, zoo het noodig was, dat in de orhodoxe XVIIde eeuw de strijd der rigtingen ook wel degelijk in al zijn kracht be&ond. Het booze cartesianisme vooral deed
nenigen geesteliken storm ontstaan, wiens
woede even min als thans, zich tot t%n enke.en nacht, of tot de vernieling van brooze ge)ollwen bepaalde.
QUIESCENDO.
J. CooZs (1X. bl. 236, Vr. 320). In het becit zijnde van een exemplaar van het bijna
nimmer voorkomende boek, Templum Pacir,
etc. (de Heer DE WIXD verklaarde het nim:
mer gezien, noch op boekenltisten
vermeld
gevonden te hebben ; in de verzameling van
wijlen den Hoogl. DE CRAWE was het voorhanden), zoo zie ik mij thans in staat gesteld
de vraag van C. P. L. te beantwoorden, en
dat wel bevestigend. Het blijkt, dat van de
stukken in het zonderling boek van COOL~
voorkomende ook afzonderlijke uitgaven bestaan;aan de HI-1. HOEDFFT en PEERLKAXP
schijnt hij echter onbekend gebleven, daar
hij door hen niet is vermeld als Latijnsch
dichter. Behalve hetgeen doorv. D. AA, Biogr.
Woordenb. over hem is opgeteekend,
valt nog
te vermelden, dat de HoOrnsche Hoeren COOLS
afkomstig waren van het geslacht van den
vromen martelaar JAN JEROEXSZOOX, van
wien bij OPIEER, Martelaarsboek, Leyden,
1700,80. Aanhangsel wordt gewag gemaakt.
JORANNESCOOLSW~~ dezoon vanRmx~~~,
die 1643 J. U. D. wordt genoemd, en van
TETRODE,
waarom hij zich soms teekende
JOH. cooL9 TETRODE;
als zijne broeders worden genoemd :
1. HIERONYIIIUS,
Advocaat te Hoorn, overleden te Enkhuizen 1656, gehuwd 1631 met
MARIA MAURITS, hadden kinderen, o. a. JOHANNES die te I;ePcven studeerde, doch vdór
zijn vader overleed.
2. GUILIELMUS, Theologus, Philosophus,
die 20 jaren uitlandig was.
3. JACOBUS, die te Orleans Doctor in de
Regten geworden is.
4. JOHANNES, geb. in 1611: bU den vrede
van Munster, alwaar hij 5 jaren vertoefde,
was hij 37 jaren oud.
5. Lu~ov~cns, beoefende de Geschiedenis
en het Politieregt aan de Hoogeschool.
6. ALBERTUS, Med. Doet. 1642; zijne
vrouw WRSALEIDARUBENS, ZUStf%! VatlCORxm~a en van JOHANNA

RUBEXIU~: zgstierf.

onverwacht 1652. Deze bijzonderheden 2611
geput uit schriftelijke aanteekeningen
bij een
exemplaar der Beschrijving van Hoorn, onder
rng berustende, en uit de Epiyrammeluna Mempuks ad quinque fratres, in het boek van
COOLS.

V. D. N.
Porselein (1X. bl. 238,Vr. 323). Iets gaarne antwoordende op de hier gedane vragen,
die uit het oogpunt van industrie, handel en
kunstamaak de aandacht zeer waardig zijn,
doet het mij, als oningewijde, leed slechts te
kunnen verwijzen naar een uitvoerig artikel
in de Ni&. géa. de Yoycages,VIII. p. 121-139
(ed. de Boll. j en naar de Ifist. phil. etpol. des
é!abl. des Européens dans les deuz Indes, t. II.
p. 317-326 (ed. de la Haye, chez GOSSE,
1774). RAYNAL, die in verscheiden zaken
van oppervlakkigheid en onnaauwkeurigheid beschuldigd is, en dien ik, door iemand
die hem had gekend, heb hooren beschrijven
als jrun bavard”, niet in staat om dat werk
gemaakt te hebben, schijnt toch ten dezen
aanzien een ~jfin connaisseur que nous avons
consulte”, welligt gedurende zijn verblijf in
Holland, te hebben aangetroffen.
L. CT.
[A. J. EXTSCEEDE verwijst den steller dervraagnaar
~ANIBT,AB JULIEN, Hietoire de la porcetaine
chinoise,
waarvan op de bibliotheek der Akademie alhier een exempla+r te vinden is.]

Porseleiga. Ofschoon het onderwerp van
deze vraag, het onderzoek naar de handelsgeschiedenis van oud Chineesch porselein,
eigenlijk in geen het minst verband staat
met mijne meest gewone letterkundige verpoozingen en de vrager, indien de naam UARS
op zijn gewoon beroep doelt, met die breekbare waar waarschijnlijk niet dagelijks omgaat; zoo wil ik hem toch eene mij bekende
goede bron aanwijzen, waaruit hij met de
liefhebbers en vooral met de liefhebsters van
dat kostbaar goedje, zich ter voldoening van
hunne of hare nieuwsgierigheid kan laven.
De vromevaderJezuïetFR.xnv. DENTRECOLLES, in het begin der XVIIIde
eeuw in China
met het bekeeringswerk onledig, wijdde veel
zorg aan het opsporen van al watA met de
porseleinfabrieken der Chinezen in betrekking stond. Hij liet niet na de vrucht van
zijne navorschingen aan zijne medebroeders
in Europa over te brieven. Men vindt het
zeer breedvoerig verslag daarvan in eenen
brief, gedagteekend
Jao tcheou 1 September
1712, en gedrukt in de Lettres édiJiantes et
carieuses
écrites des missions étrangères (Paris
1741). Recueil X11. p. 253-365. MARS kan
daaruit leeren, dat China en Japan de twee
soorten blaauw en rood porselein beide opleveren, zelfs dat de fabrieken van het eerstgenoemde land ook zwart en doorsch$nend

porselein hebben voortgebragt ; dat het por&
selein als handelsartikel, reeds van de 5de
eeuw van onze jaartelling at in China bekend
was; dat de stad King te tching daarvan.de
grootste fabriekstad is, terwijl dat hetgeen
uit de provinciën van Canton en Touk&
voortkomt, veel minder waarde heeft; dat
twee aardsoorten, de pe-tun-tse en de kaolin, de voornaamste bestanddeelen van het,
porselein uitmaken; dat het bezwaar, om
eerstgenoemde grondstof te verkrijgen, de
vermenigvuldiging van het fabrikaat in de
latere tyden verminderd en de waarde vermeerderd heeft; dat elk kopje, v&r dat men
het voor afgewerkt houdt;de zorg van ten
minste 70 werklieden noodig heeft; dat het
vooral op de inrigting vande ovens aankomt;
en dat de Chinesche kooplieden zelve veel
moeite hebben, om zich tegen bedrog te vrijwaren en goed porselein te bekomen. De vader Jezuïet treedt in eene zeez,omstandige
beschrijving van al de voorzorgen, die tot
de productie van echt fraai porselein noodig
zijn. Hij kon des te beter zijne lezers daaromtrent onderrigten, wijl hij vele jaren lang
te midden der porseleinwerkers vertoefd en
gepredikt heeft. Toen de 0. Lhandelin Nederlaad tegen het einde der XV1IIde eeuw.
eene bijna volstrekte stremming onderging,
hield de Chinesche porseleinhandel van zelve
QUIESCEUDO.
op.
Koetsen.te Amste&zX.bl. 238,Vr. 324):Hetgeen van elders bekend is van het verbod3
om met koetsen, enz. door Amsterdam te tij- ,
den, vindt men beknoptelijk bij een in het
werk van, Dr. P. SCHELTEtiA Aemstels &dbeid, dl. 1. bl. 104, waaruit blijkt, dat zooaanig verbod werkelijk bij Besluit van ,de
Vroedschap van 27 April 1634 is uitgevaardigd en van kracht is gebleven tot den 22aten
Ianuarij 1656, wanneer.bij besluit het rijden.
weder aan ieder burger werd vergund, doch.
onder zekerevoorwaarden:dat tot die maatregel de Burgemeesteren o. ar zijn bewogen
uit overweging, dat de navolging, van het
houden van karossen strekte tot verderfvan
hunne huizen, en ruïne van hunne middelen,
dus om de toenemende, weelde ten deae te
keer te gaan,. maar ook, zoo verklaarden
Burgemeesteren, wegensde
engte der straten
en stegen, daar welke men niet kon rijden
zonder groot gevaar, en omdat de paarden
dikwijls op hol gingen, waardoor .oomtijds
ongelukken veroorzaakt tierden., Van de
gesteldheid van den grond wordt niet gesproken, evenwel blijkt uit .het medegedeelde
dat ook hier ti lande genoegzaam beketi is,
dat dit verbod bestaan heeft, zoodat men
dit van geen vreemde behoeft te vernemen.
V.D.N.
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VRAQEN

DOOR IIET BESTUUR BEANTWOORD.

De Heer P. vraagt naar de beteekenis van quarrsel en
rpaersdoot. In BILDERDIJES Floris de Qfde, Vde
bedrijf, 2de tooneel, lees ik :
'k Zal, uoor u ia ‘t gevecht, quarreel noch speerschoot
duchten.
Quaree is volgena RILIAAN pilnm catapultarium,
jacalum qudl catapnlta emittitur , d. i. een groote pijl die
nit een werptuig geschoten wordt. In den Renout uaa
Montalbaen, V.S. 1560(Hoor. Bslg., V. p.91), wordt gesproken van wmenich quaree groot ende scarp ,” dat men
uit ~eFUialem op de belégaraars schoot. KILIAAN geeft
de beteekenis van het woord evenwel niet geheel jaist op,
want quarelen waren wel eene gmotc soort van pijlen,
maar zij werden niet enkel uit catapulten geschoten. Men
sohoot ze ook, missohien eene wat kleinere soort, uit
hand- en voetbogen. Dit blijkt uit MATTHEUB PAXIBIEN818 (atsngehaald doof VOESIU~, de Vitz3 Sermonis , p.
271), die, ad arm. 1254, spreekt van nmirae spiculn magnitndiois (quaerellos vacant) ab arenbalistis trajecta” en
Troj. Oorlog (BLOMSAEBT,
Oudvl. GW., dl. IJ. VIL
2009 en volgg.
Si reden al den sta al sachte
Ende spannen voet %oghen ende hantboghen
Dicker dat die qua&. vlogen,
Dan dez winters doet die haghel.
. Nog eens wordt in hetzelfde gespmken van quarelen uit
bogen geschoten, namel&jk vs. 2790 volgg.
Men stacker vele van den perderEer si die Persiene vernamen,
Die met hare boghen quamen,
Ende waren wel VII dusent ofte mere
Die daden meneghen Griet wel zere,
Qua& stoten si ende ghescichte, enz.
Met speerschoot zal BILDERDIJK waarschijnlijk den
steek van eene speer bedoelen, die men uit de hand heeft
laten rchisfen.
De schilder, die een portret ontwerpt en de hoofdtrekken daarvan met eene grijze loodachtige kleur aanduidt,
wordt gezegd het portret in de doodverw te zetten, van
daar de uitdrukking: iemand ergens me.2 &odvenoen.
Eene verzameling van zegnwljxen
voor heimelijk
schoolverzuim bij de jeugd in gebraik, kan H. v. K. vinden in
A. DE JAGSBS Ardief, dl. 1. bl. 187 en verv., waar echter de uitdrukkingenpcj;ps*tje kwpen en makkertje Epeten niet voorkomen.
AANTEEKENINOEX.

De Ooijevaar en zijn Htds. Onder een zeer
liefelijken naam, die de vrome of goeddadige
beteekent,
wordt deze vogel in de Schrift
vermeld. Deze benaming schQnt haren oorsprong te hebben in de sterke genegenheid
der ouders voor hunne jongen en in de liefdergkeoplettenheid,
door de vogels onderling
betoond, en waarom z;j ook, van de vroegste
tijden af, beroemd zQn geweest. BiJ den gedenkwaardigen slag van Friedland gebeurde
het, dat eene boerderij nabij de stad door
eene bom in brand werd gestoken en de brand
zich uitstrekte tot een ouden dorren boom,
waarop een paar ooUevaars hunne woning
hadden gevestigd. Maar, daar het de broeiGd was, deed de moeder geene neiging blijken om hare gevaarlijke stelling op het nest
te verlaten, totdat de boom geheel van de
vlammen omringd was. Toen vloog zij regt-
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op in de hoogte. Van heel hoog in de lucht
stortte zij zich weder plotseling ne6r in het
midden van den brand, alsof zij voornemens
ware het dierbare broeisel van de vernieling
te redden. Dit herhaalde zb verscheidene
malen. Eindelijk werd, op nieuw nedergevlogen, de arme vogel overmagtigd door den
rook, en men zag haar niet meer, daar zij ten
Leste zich naar beneden had gestort om in
len brandenden asch te sterven. Deze liefderijke trouw gedurende den broeitijd wordt
opgevolgd door de meest oplettende zorg voor
le jongen. De ouderlijke vogels verlaten ze
nimmer; integendeel, terwijl de eene weg is
>rn voedsel te zoeken, blijft de andere op het
nest. Zijn de jongen zoo ver, dat ze kunnen
vliegen, dan staan de ouders ze geduldig en
liefderUk bi in hunnen eersten togt door de
lucht. Voor deze zorg ze.gt men, dat het
kroost den ouderon vergeldmg schenkt, wanneer dezen oud en zwak worden, door hun
de vleugels te ondersteunen en ze anderszins
bij te staan gedurende de lange en moeijelijke
vlugten van den trektijd. Men zou kunnen
twgfelen of de helpende ooijevaars werkelijk
de jongen waren van de aldus bijgestane;
maar het is ontegenzeggelijk
waar, dat de
oude en gebrekkelijke vogels op de gemelde
wijze door de jonge en krachtige worden te
gemoet gekomen.
Maar wat slag van een wezen is de vrome
of goeddadige vogel? De witte ooijevaar is
groot en statig (*), van drie tot vier voeten
hoog, en heeft een langen hals, een langen
snavel en zeer dunne pooten. Hij betreedt
den grond met langzame en afgepaste schreden, doch doorklieft de lucht met grooten
gang op breede en krachtige wieken, gewoonlUk
de hoogere luchtstreken daartoe uitkiezende. Daar de ooijevaar zich voedt met
visch, slangen en andere schadelijke kruipende dieren, houdt hij zich op in moerassige oorden, waar dit voedsel overvloedig is,
en maakt zich zeer nuttig in het zuiveren der
aarde van on tuig. Gedurende den winter bevinden zich de ooijevaars in grooten getale
over geheel Egypte, Palestina, Per& en do
naburige landen. Menigten verzamelen zich
op de kusten van het meer van Z’iberias. In
den zomer bezoeken zij Europa, van het zuiden van Duitsc~land tot Spanje, en zijn bìjzonder veelvuldig in Nederland. Voorheen
verschenen zij ook regelmatig in Engeland,
maar zij hebben, sedert lang, hunne bezoeken
nagelaten, ten gevolge der droogmaking van
de moerassige landen en den vermeerderden
landbouw aldaar, schoon op dat eiland, in den
loop eener eeuw, wel eens een zwerver of
twee wordt waargenomen.
(*) Schoon de vogel in Nederland overbekend zu,
weet ik, dat het portret van een oude kennis nooit onarmgenaam is.
J. Et. v. L.
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Voor den jaarlijkschen trek hebben de vogels eener bepaalde streek de gewoonte van
op eene of andere vlakte zich te verg.aderen ,
als ware het tot vaststelling onderbng van
den vertrektijd en van de plaats hunner bestemming. Ze reizen in groote koppels VLLU
zeer verschillenden omvang. Men heeft er
vermeld van de breedte eener halve Engelsche mijl, die drie uren noodig hadden om
over iemands hoofd te trekken. Geen geluid
vergezelt hunne vlugt , behalve dat hunner
vleugelen, want de ooijevaar is zonder stem.
Maar, wanneer zij, hetzij verschrikt zijn, hetzij op eene andere wijze verstoord, maken zij
een zonderling geklep, door hunue nebben
snel en met kracht tegen elkander te slaan.
Hierop zinspelende, noemen de Turken den
vo.gel Lug-leg, met nabootsing van het geluld. Zij voegen er ook gewoonlijk den naam
van Hadji, den pelgrimstitel, voor, alsof zij
onderstelden dat de verhuizers hunnen koers
rigtten naar het graf des profeets. Door, tegen het einde van den zomer, Europa te verlaten voor een warmer klimaat, geniet de
ooijevaar het geheele jaar d66r eene nagenoeg gelijke temperatuur en ontwijkt hij
het jaargetijde, waarin de kruipende gedierten, waarop hij aast, verborgen zijn en verstijfd, De profeet JEKEMLA maakt eene treffende toespeling op dit instinct, en grijpt
het aan, ter bestrafEng van het goddelooze
gedrag zijner landslieden : >jZelfs een ooijevaar aasn den hemel weet zijne gezette tijden, en eene tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar;
maar mijn volk weet het regt des Heeren niet
(Jerem. VIII: 7).”
In alle landen heeft, van de vroegste tijden
af, de ooijevaar het volle voordeel genoten
van een’ goeden naam. Wegens het door hem
aangebragtg nut in het vernielen van kruipend gedierte en om zijne hart,elijke eigenheden, is hij door den mensch ontzien geworden,
en zijne veiligheid, zoowel door het algemeene vooroordeel, als door we tteli ke voorschriften bevestigd. De vogel was den Joden
als voedsel verboden; maar of dit was tot
bescherming van zijn leven of omdat de aart
van zijn aas hem onrein maakte, is niet beslist. Onder de oude Egyptenaren was het
op doodstraf verboden een ooijevnar te dooden, en nog tegenwoordig zoude over gans& I
Egypte, Turkije en Perzië de volksverontwaardiging ten strengste dengene bezoeken,
die het wagen mogt den vogel te kwellen,
Vandaar veroorzaakt hem ‘t bijzijn des menschen geenen angst, maar wordt het veeleer
gezocht dan ontweken. M\t volkomen vertrouwen vestigt zich de vogel in het midden
van digt bevolkte steden en rigt daar een
groot, sterk en duurzaam nest op van stokken, riet en gras, waarin de trouwe paren
jaarlijks van hunne verhuizing terugkeeren.

De Romeinsche dichter meldt ons, dat een
ooijevaar zijn nest had gebouwd op den tempel der Eendragt, te midden van het rumoer
en de beweging der hoofdstad, en de omstandigheid wordt in herinnering gebragt op
de gedenkpenningen van RADPIAXUS , onder
wiens regering het plaats vond. Wij hebben
reeds gesproken van een nest in een boom,
en groote doode boomen zonder top worden
vaak door den ooijevaar ter nesteling uitgekozen, alsook levende, waarvan de takken
zóógeschikt zijn, dat zij een behoorlijk steuusel aanbieden. YlDes ooijevaars huis,” zegt
de Psalmist (Ps. CIV: 17), Jlzijn de denneboomen.”
Maar de torens en daken van kerken, moskeeën, tempels en vervallene gebouwen zin,
gelijk ook de platten van bijzondere woningen, hun lievelingsverblijven. Te Bagdad,
waar de torens der moskeeën opeen plat vlak
uitloopen,heeft elke toren zijnoo$evaarsneaf
/en het gezigt op de daarop staande vogels is
allervreemdst, daar ze even zoo vele potsierlijke voleindigingen schijnen van de gevaarten, waarop ze rusten. Zoo is, te Persepolis, de
top van bijna elken pijler der prachtigemonumenten op dezelfde wijze bezet. Even vreemd
is het tooneel in sommigemoerassige streken,
waar de bewoners [evenals inNederla?ad] den
vogel eene plaats voorbereiden, door een oud
wagenrad horizontaal op een stevige paal te
bevestigen - eene inrigting, die zelden mist
voor het beoogde doel gebruikt te worden.
/Geen volk houdt den ooijevaar in zooveel eer
als de Turken, en dit, om de voorliefde van
den vogel voor de moskeegn, om zijne onderstelde pelgrimsreizen en om zijne gebaarden ;
in de laatsten toch ziet de Turk eene zekere
gelijkvormigheid met zijne eigene godsdienstige gedragingen. Dit schijnen de vogelsook
zeer wel te weten, en vandaar houden zij zich
in steden van gemengde bevolking aan de
Turkache huizen. Met het oog op den tijd
van den Griekschen opstand zegt de Heer
HARTLEY
: j)DeGrieken hebben hunnen we&zin tegen de Turken tot zulk een uiterste gevoerd, dat zij alle de ooievaars in het land
hebben vernield. Toen ik hun vroeg,waarom
zij dit gedaan hadden, kreeg ik ten antwoord:
l)De ooijevaar is een Turksche vo-gel. Nooit
bouwde hij zijn nest op het hum van een
Griek, maar altijd op dat van eenTurk.” De
tederheid, door de Turken betoond aan alle
gevederde geslachten en aan de dieren in het
algemeen, is een zeer innemende trek in hun
karakter. - The Sunday at Name, 1857.
p. 203.
Het zoude belangrijk zijn, wanneer onze
Regering zich door de Gemeentebesturen
deed opgeven, hoereIe beuolkte ooijevaarsneaten zich rn iedere gemeente bevinden.
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VRAGEN.
408 . - Verrslag van S. Pepys’s Diary. Val
The Diary and Correspondence of sAt6uEL PE.

J. R. S., Secretaris van de Admirali tei
onder de regering van Koning KABEL 11 et
JACOB 11, verscheen de vvfde druk in 4 deeler
in 1854. Men meent zich te herinneren, dal
in der tijd in een onzer tijdschriften een ver.
slag over of uittreksel uit dit werk, met be.
trekking tot onze geschiedenis, is gegeven
indien dit zoo is, wie kan zulks opgeven ?
J. D.
L.
PYS,

480. - Guizot beschuldigd van Letterdieverij. In een der jongste nommers van den
TEj’dstroom moet eene beoordaeling
staan del

Fransche vertaling van YOTLEY'S bekende
Geschiedenis. Daarin wordt gezegd, dat dc
aanprijzende voorrede, welke QUIZOT aar
deze vertaling doet voorafgaan, door hem gestolen is uit de Quarterly of uit de Edinburgh
Review, ik weet niet welke van beide. Nu ir
3eze beschuldiging wel wat forsch en, ah
men QUIZOT kent, bijna ongelooflijk. Kan de
Recensent in den TQdstroom z&m bewering
met bewijzen staven?
T. D. B.

481 . -Peper. Onze O.I. retourvloot van
1675/6, groot twaalf schepen, bragt, behalven ruim 148,000 pieces Benga.aBche,Chinesche en Japansche manufakturen (die nu uit
onze gewesten derwaartsgaan), ongeveer eU
millioen oude ponden Indrsche
producten van
alle soorten, die ook nog ten hnidigen dage
uit het Oosten komen (behalve koffij, die er
nog niet geteeld werdj, en daaronder zeer
kostbar.e specerijen uit de MO~UCCO’S, indigo,
t’m , koper; Perzische en Bengaalscho zijde
enz., maar het meest ruimte wegnemende artikel was toch eigenlijk de peper, waarvan
genoemde vloot niet minder dan vijf millioenen oude ponden of 1‘250 zware scheepslasten
aan boord had. Nu is de vraag, wat deder
onze voorouders met al dien peper (die meer
dan eene eeuw lang in dezelfde hoeveelheid
werd aangebragt)? Thans komt er naauwelijks genoeg van dat goed om onze peperbusjes te vullen, en niemand klaagt over te kort I
Toen kwam er genoeg om het, even als de
Fijst , bU borden vol te verorberen, en toch
IS het mij niet bekend, dat onze vaderen zoc
veel van die verhittende specerij bij hunne
maaltijden gebruikten, maar wie waren dan
dan de nemers? Hoe verzilverde de Maatschappij die massa’s van dat piquan te goed ?
[ze verbmnaae veel

aman in de

MARS.

VoIenwUk.1

482 . - J. Regenboog. Dat J. REQENBOOQ
de Geschiedenis der Remonstranten schreef is
genoeg bekend, maar wie hij geweest is zeker
minder. Althans ik weet het niet, en wie ik
PI- 1x.

er naar vroeg wisten het ook niet. Toch heb
ik alle hoop dat iemand mij zal kunnen inlichten.
H.

4!38.- Gebruik van den hromeler. Wie
maakt eene duidelijke, beknopte en zakelijke
tabel tot aanwijzing van hetgeen men heeft
in acht te nemen om nut te hebben van zijn
weerglas? Ik denk er rn$ eene zoodanige, die
men naast zijn’ barometer zou kunnen ophangen, en waarop al het merkwaardige dadelijk
in het oog springt.
J.E.VANLE?INEP.

484 .-Lucifer.s.Men zegt: de roodgetopte
lucifers zijn niet vergiftig, de zwarte wel. Is
dit zoo, en verdienen de lucifers van OLDENBURG, in Björneborg, den naam dien zij dragen van onschadelijkheid ten dien opzigte?
J.H. VANLENNEP.

486. - Sinternant. Dit woord vind ik in
de veroordeeling
van een’ predikant VINMAN,
die, in de eerste helft der vorige eeuw, zich
zekere 1) sin ternante propoosten” had verMagioorloofd tegen den Nimweegschen
straat. Is dit sinternant een Hollandsch
of laat mij liever zeggen uit respect voor de
zusterprovinoiën -een Nederduitsch woord,
of is het slechts een Nimweegsch taaldialect?
J. H. VAN LENNEP.

488 . - De Das&. Volgens het zeggen
der Hottentotten bestaat er een dier, dastik
of konyn-adder geheeten. Het heeft het ligchaam van een slang, zeer kort en dik, en een
harigen, konijnach tigen kop, zoo verschrikkelijk van aanzien, dat de ongelukkige beschouwer, van de mogelijkheid ter ontvlugting beroofd wordt door den basiliskua-blik
van het beest. Een Hottentot van het Zendingsgesticht te Berthelsdorp meende, terw$
hij op de jagt was in een digt woud van den
omtrek, dit ijselijke dier gezien te hebben
en stierf korte dagen daarna van den schrik,
Hij had aan een’ der Zendelingen, van wien
ik deze bijzonderheid heb, een naauwkeurige beschrijving van den dasaik gegeven. MOODIE’S South-Africa,
in de Literary Gazettefor 1835, p, 232.
Vrage: Bestaat er werkelik zulk een beest
als de dassik?
J. H. VA% LENNEP.
4i3@. - Chinee8ch papier. Van welke stof
naken de Chinezen hun schrijf- en drukpa$er? Ik bedoel hier natuurlijk niet het pa?ier , dat onder den naam van rijstpapier berend staat, voor teekeningen gebruikt wordt,
tn vervaardigd is uit het merg van de solahplant.
J. H. VAN LENNEP.
486.- Eerste bruine beuk in Nederland.
De roede

beuk op de bloemisterij R~~burgh,
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aan den hoek van den Zandvoortsehen
straatweg en den Heirweg, bij Haurlem, zoude, volgens het zeggen van mijn’ vader, de eerste
zijn, die in ons land werd gezien. Daar deze
bloemisterij in het jaar 1760 werd aangelegd,
kan de boom nagenoeg honderd jaren tellen.
De vraag is : of iemand een’ ouderen rooden
beuk hier te lande zou kunnen aanwijzen of
eene vroegere planting van denzelfden boom
in onze gewesten 7
J.H.VAN
LENNEP.

488 . - Een geheimzinnige Wlselbriefhouder. Wat is er van het volgende verhaal, dat
ik in een Fransch tijdschrift (Journal des
.Demoiaellea, 20me annee, 5me Serie, p. 131)
gevonden heb 1 Wie was de geheimzinnige
persoon, die er het hoofdonderwerp van uitmaakt en welke was de reden zijner zending?
Het verhaal luidt dus:
r>Quelques années avant la r&olution de
89, une maison d’dmaterdam Bcrivit a un
banquier considerable de Xondrea, pour le
prier de donner vingt mille florins à la personne qui presenterait la moitié d’une carte
déchirée, dont l’autre moitie Btait renfermee
clans la lettre d’avis. En voyant l’homme B
la carte, le banquier lui adressa plusieurs
questions auxquelles il refusa obstinement
de répondre. L’inconnu lui declara seulement qu’il pretendait &tre paye. 11 reçut
quatre mille guinees [?] en différents payements. Surpris de ce mystère, le banquier se
hâta de se rendre aupres de PITT pourlui
faire part de son Btraage aventure. y,Savez
vous le nam,” dit le ministre, jade la personne
a qui vous avez donne les vingt milleflorins Y - 1 Je l’ignore.” - ,,Si vous la voyiez,
la reconnaitrrez-vous ?’ - j) Tres bien.” PITT
ouvrit alors un tiroir , et fit voir au banquier
un grand nombre de portraits, parmilesquels
ce dernier reconnut sen homme. )lDonnez-lui
t+rt ce qu’il demande,” ajouta PUT, jlil n’en
fera pas un mauvais usage.”
J.H.VANLENNEP.

nHij durft niet, omdat
er een kraaijer in zijn huis woont,” dit waren
de woorden, waardoor een ongelukkige in
1748 te ‘a Gravenhage tot plunderen aangezet
werd. Is kraager diender, of stille verklikJ. R. VANLENNEP.
ker?

480.

- Kraager.

491. - Eik op ‘aGravenhof te Zutphen.
Waar stond in der tijd die eikeboom, waaronder het hooge leengerigt gehouden werd?
J.H.VANLENNEP.

482.- Rabbi Israël Sabmona. Den 17den
Maart 1757 werd te Hoorn, in de Groote
Kerk dier stad, gedoopt zekere ISXAëL SALO~0~9, Rabbijn onder de Joden aldaar.Hij
gaf
zelf rekenschap van zijne gevoelens in den

Messias gevonden, aengenomen en openlaer beleden door ISRAËL SALOXONSZ,~W. (te Hoorn,
by T. TJALLrNGIUS).Wat is er later van dezen
~ALOMOXS
geworden?
J.H.VAX
LENNEP.
4B3. - ‘t Huis te Lennep. Ik lees in de
Byvoegsels en Aanmerkingen op het Elfde Deel
der Vaderlandsche Historie van JAN WAGENAAR, bl. 21, van zeker Huis te Lennep , bij
Voorburg als een der plaatsen, waar de Algemeene Staten hadden toegestaan, dat HO@EBBEETS
zou overgebragt worden. Wat
weet men van dat Huis?

494. - Begaeft. Begaafd wordt thans in
bonam partem gebruikt: men zegt, met verstand begaafd, met talenten begaafd, enz. Eertgds schijnt dit anders te zijn geweest. Boven eene poort toch van het voormaligKrankainnigenhuis
te Amsterdam, thans de Kerk der
Rerstelde
Luthersche Gemeente, op de Kloveniersburgwal , stonden vroeger de volgende
regels,die aan VONDEL worden toegeschreven;
/,Die met krankzinnigheydt qn begaeft
Die worden hier gespyst en gelaeft.”

Nu zal toch wel niemand gaarne met krankzinnigheidzPj’n begaafd. Men heeft mij wel eens
verhaald dat VONDEL die regels ironice zou
hebben vervaardigd, als zinspelende op een’
jongeling, zoon van een’ regeringspersoon,
die verkeerde dingen had gedaan, doch dien
men krankzinnig wist te doen verklaren en
in het Krankzinnigenhuis plaatste, om zoo
doende vervolgingen te ontgaan. Voor dezen
was de krankzinnigheid, vel quasi, eene gave,
Maar in Utrecht vindt of vond men iets dergelijksIn den zijmuur van het Leeuwenbergsgasthuis, gewoonlijk het Pestgasthuis genoemd, leest of las men de volgende regels:
nleewenberch is hier opgheresen,
Dear Juffrau AQNES VAN LEEWEABEBCH gepresen,
Tot behoef der Borgers met Pest beghaeft,
Die worden alhier ontfaen en ghelaeft.”

Wat is er bekend omtrent dat verhaal bel
trekkelijk dien Amsterdamschen jongeling
en omtrent de voormelde aan VOXDEL toegekende dichtregels? Of gebruikte men eertijds begaeft , in malampartem,
voor dezo& of
gëplaegd F
Cl+.
[Dat begaafd vroeger ook in malam pattem gebrnikt
werd blgkt uit de beide aangehaalde voorbeelden. Tot opheldering van het laatste herinneren wij den vrager, dat
men in dien tijd de pest ook per euphemismum degave
Gods noemde.]

498 . - S. Haarlens-mannen
of dienstmannen van S. Maarten. Waren alle burgers van
de stad Utrecht S. Maartens-mannen., en
~- dnn
--geregtigd tot de jagt , gelijk de Tegenw. Staat
wan Utrecht (dl. 1. bl. 4181 zou doen vermoeden? Zoo ja, hoe komt het dan, dat in 1594
zoo weinige burgers dier stad zich als gereg-
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tigden tot de jagt hebben doen gelden (zie
IATTÉAEUS,
de jure Glad& p. 549 seqq.)?
Zoo neen, wie waren dan eigenlijk S. Haartensnaannen? Bestaat er een b!jzonder geschrift (vaonographie) over die S. Maartensmannen?
c/,
496. - EsschopT

partibus in@elkn.

Wanneer ia die benaming ingevoerd ?
EL s. s.
491.
ALBBE~HT

- Albrecht
VAN

aan Beteren.

Omtrent Hertog

BEIJEBBN wordt gemeld, dat Q, eer

9 sis Ruwaard het bestuur in handen kreeg, zijne ridderlijke orden ontvangen had in het koningrijk van Granada, wmr hij vromelijk vechtende w8s tegen de Hcidenen en Mooren. Zie o. 8. de Kr-ijlc, door VAN QOUTHOEVEN uitgegeven, bl. 397. Intwschen wordt ook gewag gemaakt van eene reis des Hertogs naar Spanje en
het zuiden van Frankrijk, gedurende zijn Ruwaardschap,
in het jaar 1362. Immers, in de rekening van PIETER
VAN DOBDRECHT,
van de kosten der herberg (hofhouding)v&m Hertog ALBRECHTVARBEIJEREN,IW maandag op St. Andriesavond (29 Nov.) 1361 tot maandag op
St. Lncasavond (17 Oct.) 1362 vinden wij de volgende
posten:
“Dit is PIETERS wtgeuen VAN DOBDRECHT om mier
vrouwen van BELJEBEN oost van hare herberghen mede
t.e betalen ziats des saterdaghes auont na zinte Jacopsdech
(29 Hij) hij, dat mijn vrouwe VAN nsraEaeaende
mijn
vrouwe VJW IIENOB, wt Heyng, tot ointe Gheerdederge
comen waren vp die tijt dat mijn here hertoghe AELBBEOIIT in Arrughon ~8s , tot des sonnendaghes toe n8
onser vrouwen dach natiuitas (11 Sept.) dat rn# vrouwe
VAN BEIJEREN weder in Heysn. by miJn here quam soe
hi wt Arrqhon comen was > dat is een termin V&D. vj weken en een dsch.’
OItem des diuzdaghes op Sinte Lburensanont (9 Aug.)
jn den gagle bi miere vrouwe beuelen ende bi heren
XElXBlCYAWBOBSELEN
ehbi heren FLOBENSHANT
VAR EAEPE~BST ghegheuen eenen knecht, die van minen
heren hefighe AELBBECET comen was mit eenen honde,
die miin here ~811 bi Mompelier thuuswsert sende, zee
hi voert te Garnaten waert reet. g 8.”
#Item des maendaghes op onsen vrouwendach assumpcie (15 Aug.) eenen knecht ghesent vter Hugen mit
miere vrouwen brieuen an die steden van Delf, Rotter&m , Schiedam, Dordrscht
, Sents Gheerdenberghe
ende Oudewater als si tsondsghes daernrr bi mier vrouwen VU BELJIW.EW twee m8nnen wt haren gheselscap
zenden wouden in den Llaghe om raet te hebben eenen
ruwaert in den lande’van 4oZlant te maken, want miin
heere vten lande w8re, of men tlant an stiete dan b$ dien
qusme dat te weren, ghegheuen hem ij s. vj d.”
Denzelfden dag een bode w de steden ~4x1 Leides,
&arlem, 4meterdam
en Alkmaar om dezelfde zaak.
aItem desseluen daghea eenen knecht ghesent mit miere
vrouwen brieven vter Hughe 8n minen here heytoghe
AELBBECHT in Arregoen, omme hem toe&& van den
hmde te laten weten ende hem te bidden dat hi te 18nde
quame wants noot ware, hem gheghenen XU mottoen msken tot xxviij groten xsviij s?”
#Item des vridaghes na Sinte Bartehneeuwsdagh (26
Aug.) OOEYWEN ghesent vtex Haghe mit mier vrouwen
brieuen sen alle den met, steden, ridderen ende knapen
van &%ort?u?~tant oestwaert , als dat si ‘svrid8ghes dairua
(2 Sept.) bi mier vrouwen in den Haghe
comen zouden
om rset te hebben een hoeft te maken waert dat men tlant
an stiete daer men au hoefden machte dat te weren, hem
ghe heuen iij 8.”
I5 t8lU &S Sdfk daghes REI!?IWJ VAN DEE 0ALOIiE54
ghea& vter Ha,qhen mit mier vromen brieuen an die

steden van Delf, Dordrecht, Ssnts GJiaercEsnbergke
ende an anders alle die steden, ridderen ende knapen van
Zuuthollant
om die zelue zaken, gh euen hem 8 s. vij d.”
OItem des selfs daghes eenen knec
T l t heet QUliIiEl DIE
BACKER ghesent mit mier vrouwen briefan der vrouwen
van ?'oem. an heren JACOB VAN DER WOUDE, heren
DIEBIC VAN RIEPHORST ende an dieporters van tsGrauensande om d.ie selue zaken ghegeuen hem Qj d.”
*Item op die selue tiit ghegeven tij clerken die heren
PIETEB brieven holpen scriven 8n slraude ridderen ende
knapen ende steden van Holhnt ende met heesten wech
gheaent moesten wesen U 6.”
#Item des saterdaghes na Sinte Bextelmeenwsdach (27
A ug.) DRIEPONT ghesent mit miins vrouwen brieven vter
Eaghe in Heyneghouwen
au minen here hertoghe AELBBECHT, die doe w tArregoen oomen wae om ‘t gestant
van hem te weten, ghegeuen hem ië s.”
#Item des maendaghes op Sinte Jansdaoh decollatio
(29 Aug.) eenen knecht hiet HABNEILIII( VLAMINO
eaent
met mier vrouwen brieuen en die steden van f
aden,
Haerlem, Aems terdam ende Alckmaer sla om die dachuaert te wederbieden daer si miin vrouwe sfridaghes dserna op ontboden hadde bi haer te weaen, ghegeuan hem
xvig d.”
#Item desselfs deghes ~UNIINHEXDIEEBA~LEIHEB
gheeent
met mier vrouwen brief an die stede van Delf, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Zente Gheerdenberghe ende
Oudewater om die zelue zake, ghegeuen hem xx d.”
Zóó luiden letterlijk de posten der rekening. Onze geschiedschrijvers maken van deze reis des Hertogs naar het
zuiden van Europa, en de beweging, gedurende züe
Bfwezigheid in JfoZfuud ontstaan, geen gewag. Vm
3 en
deze omstandigheden ook v8n elders eenige opheldering
of bevestiging?
49s . - WoonplaaGn
Bellamy. De dichter JACOBUS BELLABIY
woonde als student
omstreeks 1780 te Utrecht, in delangeNieuwstraat. Die aanduiding is echter vrij onbepaald. Weet iemand zich ook soms nog het
huis te herinneren ?
+-(P*
4 9 9 . - Geslacht Hagen. &LC~RIET, de
zuster van PIETEB COIWELISZ. IIOOFT, huwde
met HEEMAN TXIOIJXX, en daarna met JAN
EIAGEN. [Zie het Leven wan P . c. HOOFT, voor
zijne werken, Amst. 1677.) Naar ik vermoed
was genoemde HAGEN uit Huiden of Weesp.
Men zal mij verpligten met opgaven aangaande die famille en zoo mogelijk van het
wapen.
+--P

m. - Yual. Dikwyls reeds heb ik aan
geboren Zeeuwen gevraagd, wat met bovenstaand woord toch eigenlUk wel bedoeld
werd. Men antwoordde mij dan, dat yval
beteekende: koude en ongemak, vooral die
men door de ongunstige webrsgesteldheid
lijdt; b. v. is het een kotîen yval ‘s winters
een reis over de veren [plaatsen van overvaart) te moeten doen, wanneer de dienst
der stoombooten gestremd is, en spreekt
men van yvallig we&, wanneer het mistig
is en een vòchtige kofi van regen en wind
verzeld de Zeeuwsche eilanden en etroomen
bezoekt. Maar dit alles verklaart wel de
kracht van genoemde uitdrukkingen, maar
brengt geen stap nader tot den taalhh&ga
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oorsprong daarvaa , faarom het mij juist te

doen is. Of het woord euvel er soms mede in
verband staat, durf ik niet beweren. Waarsch@nlijk zal de een of andere Zeeuwsche
navorscher het kunnen ophelderen, die mij
daarmede zeer zal verpligten , dat het mij tot
hiertoe niet is mogen gelukken de oplossing
dezer taalkundige vraag te bekomen. Het
Zeeuwsche taaleigen levert vele woorden en
uitdrukkingen op, die met der tijd (en wie
weet hoe spoedig, wanneer de Zeeuwsche
spoorweg eens bestaat?) geheel zullen verdwijnen. Men haaste zich dus!
Mr. 1. S.
5@I.- Z’ruanten.
Dit werkwoord vind
ik in een Beur der stad Lkft, Ac. 1537, waar
ik lees: IjVerbieden voorts nairvolgens voirgaende placaten en de wille van de K. M.
nyemat byñen deser stede eñ vriheyt van
dien, gesonts lichaems te moete gaen bidden ( d. i. bedelen) eii truanten, enz. In het
Spaansch beteekent truhan ëen potsenmaker
op het tooneel, volgens NUNEZ DE TABOADA :
un jongleur, farceur de theâtre, bouffon. Het
Spaansche werkwoord is: truhaacar. Is mijn
vermoeden gegrond, dat ons truant en truanten en het Fransche trunnd van het Spaansch
zijn afgeleid, en het werkwoord hier boven
gemeld,depotsenmakers-kostwinning
op straffe
verbiedt ?
Mr. 1. S.

uitdrukking kunnen ophelderen, die men bt+
zigt van een man, die herhaalde malen trouwt
en telkens zijne vrouw overleeft.
Mr. 1. S.
5 0 4 . - J. Sibibte. welke jaren leefde
SIBILLE, Rurgemeester
van Weesp, door
wien , volgens den Tegenwoordigen Staat van
Holland, schilderden, op het raadhuis aldaar
J.

voorhanden, zouden vervaardigd zijn ? en
wat is er meer van hem bekend ?
P. P.
5 0 5 . - Zwad. De schatbare landen van
Hilversunt bedroegen, volgens den Tegenwoordigen Staat der Nederlanden (1750), 92 Zwad.
Wat is Zwad voor een maat?
wc
b06 . - Vrej’meesters metselaars en timmer4
mans. In de oude ordonnantiën op de metselaars- en timmermansgilden te Middelburg,
worden de meesters genoemd vrijmeesters,
zijn hiervan op andere plaatsen ook voorbeelden ?
s. s. s.
501 . - Geschriften over Catharina 11 van
Rusland. Wie verpligt mij door een opgaaf

van grootere en kleinere geschriften over
deze beroemde (of beruchte?) ~Semiramis
van ‘t Noorden ,” niet alleen in onze eigene
taal, maar ook in ‘t Fransch , Hoogduitsch,
Engelsch , Russisch, enz. enz. ? De onlangs
502. - Anbeelten, ‘cuorpen, stellen, drubbein Engeland uitgekomene Menloirs, door haar
ten. In het lste Keurboek van Delft (zonder zelve geschreven (ut aiunt) en waarvan ook
data) vind ik deze spelen opgenoemd en de reeds eene Hoogduitsche vertaling bestaat
kerkhoven vermeld onder de plaatsen, waar (Hannover 1859), maar wier echtheid beze verboden waren. Hetzelfde verbod trof twijfeld wordt, zijn mij bekend.
P?.
ook het rite voetelinge te loopen,” waar denkelijk het op stelten loopen mede bedoeld wordt.
508. - Mirabeau, QUX Bataves. Ia er grond
Kan iemand mij de vier overige jongensspe- voor om te gelooven, dat MIRABBAU zelf de
len verklaren ?
Mr. 1. S.
schrijver is van ‘t boekje : AW Bataves sur Ze
Xtathoudérat, waarin vrij wat kennis van de
5 0 3 . - Hzj’ heeft een witte lever. Ofschoon geschiedenis en den politieken toestand onik het ten hoogste afkeur de redactie van zes lands doorstraalt ,- of heeft kij er slechts
den Navorscher met allerlei onbekookte vragen zijn’ naam voor geleend ?
??.
lastig te vallen, zoo als sommigen de gewoon te
509. - G. Havinga. Wie deelt mij leschijnen te hebben om alles, wat zij niet vervan hem mede, van wien
staan of willen weten, zonder eigen onder- vensbijzonderheden
zoek, voor den Nuvorscher op te zouten (*), ik niets anders weet dan dat hij in 1727 te
meen ik toch, dat uitdrukkingen als de bo- Alkmaar in ‘t licht zond : Oorsprong en voortvenstaande dat verwijt niet verdienen, daar gang der Orgelen, 8O. met pl. en ook te ‘s Hage:
zij haren oorsprong nemen uit oorzaken, die Onderrigting van de genercale Baeq P.
met den aard van dat volk, waar zij gebezigd
J. C. K.
worden, zeer naauw zamenhangen en dikwijls aanleiding geven tot andere ontdekkin.
513. - Koperen munten in 1822. In mijne
gen op het veld van volksbggeloof
en overle- muntverzameling bevinden zich een 43tal
vering. Misschien zal iemand rnc genoemde verschillende koperen munten, gedeeltelijk
Duitsche en gedeeltelijk kwaadwillige spe(*) Op hen is geheel toepasselijk, hetgeen Don QUIJOculatiestukken , die in 1622 steelsgewijze in
TE, parte 11. cap. 22, zegt: ~1Iay algnnds que se caussu
in omloop gebragt zijn. Kan men
en saber y averiguur cosas qae, después de sabidas y ave- Nederland
ríguadaa , no importan 1 1 ardite al entendimieato ui A $ miook nadere bijzonderheden omtrent deze
rnemoria.”
soort van munten opgeven, vooral haren

oorsprong, tijd en wdze van inomloopbrenging in Nederland, en of er ook middelen
aangewend zijn om die inomloopbrenging te
verhinderen?
Vergelijk over deze munten No. 2308 van
den catalogus van het in 1858 verkochte Kabinet van Nederkzndsche Nunten van w$en
&. OTTO HEER&

s. v. N.
-

-

isik. - Doorgraving der Landengte van
Suez. Ik lees in de Antiquitutes Belgicae of
Nederlandsche
Oudtheden (t’Amsterdam
, by
JACOB PAX ROYBN,

1701) :

,,Zommige koningen van Egypten zochten
eertijds die landgngte door te graven, maar
ze hebben ‘t moeten staaken, uit vrees, dat de
Hoode zee zo droog zou hebben geworden, dat
men ‘er niet op zou hebben konnen vaaren,
maar eer te lande daar over moeten reizen,
niet als YOSES de kinderen van IsraëZ door
dezelve deed doortrekken, maar gaande op
d’aarde.”
Deze vrees zou daarin haren grond hebben,
dat men de Middellandsche zee voor lager
houdt dan de Roode. Onder de vorsten, die
de doorgraving beproefd hebben, noemt de
schrijver ,,alsmede KLEOPATRA;SOLIMAN de
tweede Turkse keizer, die vijftig duizend
menschen , om de Roede zee aan de MiddelZandsche door een kanaal te voegen, vrugteloos gebruikte. De Grieken en Romeinen
hebben ook doende geweest aan de landengte
van Eorinthen in Morea. De koning DEMETRIuS,

JIJLIUS CAESAR, KALICXJLA~~INERO,

hebben ook haar uiterste vlijt daar toe aangewent, maar zonder voortgang.”
Is de bewering omtrent den lageren stand
der Middellandsche zee juist ? Steunt het berigt omtrent de verschillende pogingen ter
doorgraving der landengte van Suez op historische gronden? En bestaan er nog sporen
der pogingen ter doorgraving zoo van de
landengte van Suez, als van die van &foreaS
J.

H.VAN

LENNEP.

J51B.-Bzj’schrìft opIi’arddenGroote.In de
Antiquitates Belgicae of NederZandsche
Oudthe.

den(t’Amsterdam,by
JACOB VAN ROYEN, 1701).
vind ik op bl. 224 het volgende bijschrift:
Dit’s KABEL, ja dit is de Groote in naam en daad,
Die ‘t Westerrijk herstelde in een volmaakte staat,
Wie kan zijn hëldensart
, en dappere bedrijven
Verhaalen, of wat pen na waarde die beschrijven ?
Hoe ver heeft hu Gods woord en kerken uitgebreid 2
Wie overtrof hem ooit in zijn mildadigheid?
Wie was zo nederig als hij, wie zo godvruchtig?
Wie in ‘t vergeven van doodstraffen zo doorluchtig?
Wat gsf hu lessen aan zdn welbeminden
zoon,
Als hij hem t:Aken gaf zijn keizerlijke kroon I
Wie was voor hem ooit, of wie zal ns hem ooit komen,
Die zodoorluchtig heerschte of heerschen zal te Romen1

Weet men ook wie de maker is van het boa
J. H. VAN LENNEP.
venstaande?

b13,- Naameoorqrong van Icloevesi!&t~

In VAN DER HAGE’S slot Doevestein meen ik
ets van eenen in dat kasteel aanwezigen
Leeuwen-steen gelezen te hebben. Beteekent
Coevestein Leeuwensteen? Staat deze naam
n eenige betrekkin tot de vorstenvan Leeud
vensteen, in het 2 ci e deel van RUBNERS Ge:lachttafelen, van 942 tot 144i vermeld? of
net Lübenstein, mede in dat werk bij REUSS
rermeld ?
&P.ROOS.

314. i Broa’bakken. Onlatige las ik: de
!Iollanders
zijn de uitvinders der broeibakken.
Gaarne zou ik iets meer van die uitvinding
neten, b. v. den naam van den uitvinder,
len tijd en de plaats. Wie geeft mij die op?
H. vi K.
---CL.
bl5 z- Anonyme werken Men vraagt naar
len schrijver van: De vera christianaepacap
:ationis et ecclesiae reformandae
ratione, 1642,
3x offic. Elzeveriana, kl. 8”. Grondig berigt
,an ‘s lands ongeval in den jare 1672, dat het
Iz’et is geweest verraad noch schuld der Staatuche regeerders, door H.J. Z. C. Rotterdam
Dij LOSEL, 1742.
H. en T.
516 . - 86kandali. Ik hoor hier somttds
zeggen van een’ man of vrouw, die in feestgewaad gekleed uitgaan, zij gaan ali-kandali
opgeschikt.
Wie is zoo vriendelik mij iets aangaande
de letterlijke beteekenis van ali-kand& mede
te deelen? Of zou men die woorden moeten
rangschikken onder dezulke der volkstaal,
waarvan geene verklaring te geven is, en die
wel begrepen worden, ofschoon er geene opheldering van te geven is, die ten minste
eenigermate bevredigt?
H. v. K.
TOELICHTINGEN EN’ TEREGTWIJZINGEN
OP VROEQERE ANTWOORDEN.

Het doodshoofd (1. bl. 159; vgl. bl. 236,
267, 331 en 1X. bl. 267). De woordendoor

H. v. K. op bl. 268 opgegeven,
MWat waart ge, ontvleeschde kop, waarin de wormen
spelen P
Versierde een diadeem uw Vorstelijke kruin?
Of moest ge in ‘t akelig lot eens schaam’len beedlaars
deelen?
En ba& ge een’ bete broeds aan gevels van arduin P”

komen mij voor eene dichterlike overbrenging te zijn van de woorden, die ABALJNO in
het tooneelstnk
van dien naam tot het doodshoofd rigt.
c/,*
ìVederZandsche spot- en scheldnumen( 111. bl,
6,Vr. 1X ; vgl. bl. 372 ; Bijbl. 1854, bl. xxxvif,
lxii, lxxxviii ; 1855, bl. xxii;VI. bl. 109,206,
239,311; VII. bl. 14,74,140,171,295;VIIX.
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bl. 104,167; 1X. bl. 105,240,339). Volgens
c. C~I~~~ELIN, 2ae ai. bl. 652, had tot onaerwijs van Chirurgijns
en Heelmeesters, de
eerste ontleding plaats in As. 1550, en wel
aan het lijk van eenen beruchten dief, in de
wandeling SUSTER LUYT genaamd, die om
zijne misdaden door ‘t geregt was gestraft
met den dood. - Bij deze gelegenheid werd
op de Amsterdammers het volgende versje
gemaakt :
De naam Koek-Eeters zijn ze quyt ,
Menschen
villen geeft beter profijt.

Is het ook bekend, waarvan de spotnaam
koek-eters, die dus reeds voor drie eeuwen
aan de Amsterdammers wera gegeven, zijnen
W. B.
oorsprong heeft 7
,

Jacob en Johan dex (III. bl. 163,Vr. XC
en VIL bl. 72, Vr. 103; vgl. bl. 249, 300;
VIII. bl. 15; 1X. bl. 204). JAN of JOHAN DE
VOS
is geweest Rentmeester van den Koning
van Spanje. Als zoodanig komt hij voor, gedurende de jaren 1598 tot en met 1605, en
mogelik nog wel later, in een aantal stukken
voorhanden onder de provinoiale archieven
van Drenthe.
Hij hield zioh dikwerf op te Emden en elders in Oostjr2esland, doch schijnt in den regel zijn verblijf te Lingen te hebben gehouden.
Meermalen deed hij, met een gedeelte der
talrijke Spaanschgezinde bezetting van laatst
genoemde vesting, strooptogten in Drenthe,
om van daar door brandschatting en met geweld te halen hetgeen, naar zijn zeggen, zijnen meester door de oproerige Drenthenaren
wederregtelijk
werd onthouden.
In gemelde archieven vindt men door hem
onderteekende
publikatiën van de jaren 1602
en 1603, waarin hij, onder sterke bedreigingen, de gebruikers van geestelijke goederen
in Drenthe aanmaant, om de door hen verschuldigde huren, pachten, renten en thijnsen aan hem binnen .&ingen te betalen, en aan
niemand anders.
JAN DE vos noemt ziah steeds in deze en
in andere stukken, ook in onderscheidene
brieven: v’s Konings Bentemeyster.” In geschriften van den Drost en de Gedeputeerden
van het Landschap Drenthe wordt hem de titel van r~ontfanger
der oontributiën aen svijants zyde” gegeven.
Dat deze JAN of JOHAN DE vos tot het
Vlaamsche geslacht van dien naam behoorde
valt in geenen deele te betwijfelen. Hg was
even ijverig Roomsch- als Spaanschgezind.
13-14,
NuchtwachtZiedges(III.
bl. 194, Vr. CIII ;
vgl. IV. bl. 172; Bybl. 1855, bl. ix, uxxiv).
Daar er op mijne vraag maar een .paar antwoorden zijn ingekomen en er toch stellig
meer te geven waren, breng ik die nog eens

in herinnerin door de mededeeling,
dat ook
in andere lanFren dit gebruik bestond.
sedans plusieurs villes,” leest men in den
Dict. Feodal van COLLINDEPLANCY,PQP+,
1819, t,apres que tout le monde etait couchd,
on faisait rôder par les rues certaines gens
charges de reveiller les habitans, et de les
avertir de prendre garde au fau, ce qu’ils faisaient en criant de toute leurs forces, sur un
air notd en plain chant :
~Reveiller vous , gens qui dorme?, ;
Priez Dieu pour les trepsssés.”
P-P

Ferdinand FreiZigrath (IV. bl. 159,Vr.135;
vgl. V. bl. 22; BEjbZ. 1855, bl. lxii; VIL bl.
107,172 en IX. bl. 206).Van hem vindt men
nog in onze jaarboekjes en tijdschriften:
De dooden in zee; lerlaud; Scìpio en Het
SchaakspeE. Een puntdiuht.
G.P.ROOS.
-

-

Afstammelingen en wapen van Adriaan van
Bergen (IV. bl. 295,Vr. CLII; vg1.V. bl. 115

en 1X. bl. 240,305. Zie ook III. bl. 162,Vr.
I,XXXVII; vgl, IV. bl. 141; Bijbl. 1855, bl.
v, cxxii), Ml-, FRANCO!SVANBERGEN,%ad
in het hof van Utrecht, gehuwd met MAIL14
~LmAm~~V~N~~M,waseenzoonvan~~aNCOISHERMANSSEVANBERGENenWLnALLETTA
FRANS~~.UEERWAN,~~~
tef4msterdamw494den.

De wapenkaart der leden van het Povinciaal Hof van Utrecht van JOHANNES KANNE-.
MAN 1714, bevat het wapen van FRANCOIS
VAN BERGEN A”. 1708, zijnde doorsneden, 1
i n oud uitkomende roede leeuw, 2 gedwarsbalat van zes stukkenblaauw
en zilver. Een
en ander geeft geen de minste aanleiding te
denken, dat deze FRANCOIS van ADRIAAN
VAN BERQEN
, den schipper van Breda, zoude
afstammen ; welligt dat de familie VAN BRR%
GEN te Gouda daaromtrent inlichting kan geven. Zie voorts FEnwERnA , genealogie VAN
DAM envan MEERMAN; denaamvan VANBRRGEN komt thans ooknog welop andere plaatsen in ons vaderland voor.
V. D. N.
Z’et ‘e Boen, Jan deasscher en Steven van
d e r A! lok (V. bl. 158, Vr. 123 en bl. 239, Vr.

266;vgl.bl.257,315enVI. bl. lll).Ikhoud,
met den Heer KRAMM, STEVEN VAN DER
KLOK en JAN DE WASSCHER voor verdichte
personen, den eerste als type van een’ dorpssohoolmeester,
den tweede van een Jan Hen,
doch TETJE ROEN is een historisch persoon.
In den Alm. der M. t. ïV. v. ‘t A. 1805 lees ik,
onder de rubriek anecdotes en grappige vertelsels, van hem het volgende: IjDat TETJE
ROEN , wiens leven en bedrijf men in vroeger
tijd, tot vermaak der jeugd, in eene schoolprent heeft afgebeeld, waarlijk bestaan en in
Amsterdam geleefd heeft, verzekerde een nian

van 80 jaren, in de jeugdvan iemand die om*ent 70 bereikt: En als reeden van weetenschap, en dat hij hem meermalen in zcne ton,
op de Botermarkt had gezien, zeide die oude
man op het volgende opschrift, dat boven den
ingang van die ton te leezen stond:
x’t Is geen Diogenes die hier woont in tin tong
Die gek,
Die met zijn bek
Geen halve stuiver won :
Maar Tetje Roen , Messieurs ! begaafd met taal en reden,
Beleefd en hups vau aard, niet tijk maar wel te vreden 1
Die zalf en 018 vent, en vrolijk lacht en liegt,
Doch niemand, dan die wil, bedroogen zijn, bedriegt.”

Van eenige betrekking tot de MObcfitiizOM
blijkt dus niet, maar wel dat de naam BALTHASAR misschien uit de familie VAN VLIERDEN isovergegaanin dievanSWEERS,hoewel
reedsvroegereen~~~~~~

dienaam droeg.

Een schilder& verbeeldende de vier laatstgenoemde personen met hunne wapens, is nog
in mijn bezit.
E.

Stalen Pennen (VL bl. 267, vr. 427; vgl,
VIL bl. 57rVIII. bl. 497;IX. bl. 8,241,269),
Iemand verhaalt mij, dat tijdens zijn verblUf
in de Vereenigde Staten in het jaar 1827 een
Nu wenechte ik wel ia weten of de kinder- heer hem verzocht naar Nederland te schrijprenten van URBABUS en ISABEL, Jufvrouw ven om drie stalen pennen, Deze werden met
ALIDA en de Hollandsche dienstmeisjes, eenieen houtje in eene veeren pen bevestigd en
gen geschiedkundigen grondslag hebben, dan dienden alleen tot het schrijven van hoofden
of de beide eerste zede- of leerprenten zijn, in de koopmansboeken. Het schcnt dus, dat
en de derde schetsen uit het werkelijk leven? zulke stalen, of liever @zeren pennen toen bij
Deze laatste was eene verzameling van eene ons te lande werden gemaakt. NU zoude mep
menigte aardige plaatjes, met een’ regel druks te vergeefs eene stalen pennen-fabriek in ons
onder ieder; zamen eene gewone kinderprent land trachten op te sporen.
van een vel vormende. Onder ‘t eerste prentje
J.H. VANLENNEP.
staat: jjde meisjes komen in Rotterdam ,” of
llin Anasterdarn”onder
het tweede lfgaan naar
Eollandsche
boeken vertaald (VL bl. 360,
de besteedster om een dienst;” de besteedsters, huisvrouwen en dienstmeisjes, worden vr. 549; vgl. VII. bl. 92,298; VIII. bl. 13,
204,270,330; 1X. bl. 8+110,174,208,241,
er om beurten in gehekeld.
G.P.ROOS.
306,340).
JOH.HERM.SCHACET,
Denoodzakelijkheid
Het geslacht Sweer(VI, bl. 135, Vr. 194;
vgl. bl. 318: VIII. bl. 330; 1X. bl. 171 en wan eene spoedige bekeering, ter waarschuwing
tegen het uitstel va@ dezelve, aangedrongen
268). Ten opzigte der familie VAN VLIERDEN
(Amst. 1762 en 1777), is in ‘t Hoogduitsch
kan ik mededeelen :
Het geslacht VAN VLIERDEN ontleent zijnen vertaald, o. d. t. Die Nothwendigkeit einer
naam van het MeZjerzj’sche dorp Werden, schleunigen Bekehrung, mit einem Anhange von
waarvan z1J Heeren waren. KAREL V ver- G.G. OTTERBEIX. Leipzig 1788.
ANTON. WALAEUS,
Het ampt der Kerckepandde dit dorp bij brieven van den 18den
Augustus 1553 aan zan Secretaris Mr. JAN dienaeren ende Autorìtheyt, die een hooghe
Chriatelijcke Overheydt duerover toekomt (MidVAN VLIERDEN.
I. Jonkh. JAN VAN VLZERDEX, gehuwd met delb. ISiS), werd door J. CRUCIUS , pred. te
JANNEKEN
BAE~K, liet na 11. GILLIS VAN Haarleva, in ‘tFransch vertaald. Amst. 1618.
Exx. VAN XETERENS Historiën zijn in 't
VLIERDEN, gehuwdmet . ..VANALDENHOVE.
liet na 111. DANIEL VAN VLIERDEY, gehuwd Fransch vertaald, o. d. t. Histoire des PaysmetELISABETIIPETERSHEY,
liet B&BALTEA- Bas, Amst. 16’70, info.
Van G.BRANDTSL~~~~~~~DERUYTER~~SAR, gehuwd met AGNETAHOORENKENS,
uit
welk huwelijk: 1. WILLEM, stom geboren; staat eene Fransche vertaling,
Van J. WAUENAARS Vaderl. Hiatorie heeft
2. JAN, gehuwdmet JOHANNASMIETS; 3.caTHELIJNE,~~~~~~
met~ax VAN SNEIJEN; 4. L. G. F. KERROUX een Abrégé in ‘t Fransch
uitgegeven, in 4 deelen.
XARGARETHA,
gehuwd met HENDRIK MOEYII.'VAN MARNIX, Bijencorf der H. RoomDELDEHAUTBRAKEN; 5. HEILWIQES, gehuwd
sche kercke is in ‘t Hoogduitsch (drie maal,
met ANNETRIO DEBOET.
IV. Mr. BALTHASAR,~~~LI~~ eerst met behalve door VAN XARNIX zelven) + in ‘t Engelsch en in ‘t Fransch overgezet.
IDAVANTOXME, endaarnamet CATHELIJNE
J. F. MARTINETS Catechismus der Natuur,
VAN THIENEN (overl. 29 Sept. 1555), uit welk
laatste huwelijk: 1. Mr. GILLIS ; 2. JORIS, is door den WittenbergerHoogleeraar EBERT
Kanonik in den Briel; 3. DANIEL, Medicijn in 1779 in ‘t Hoogduitsch vertaald en werd,
naar men wil, ook in ‘t Engelsch in NooTda
der Koningin van Hongarije.
V. Mr. GILLISVANVLIERDEN, gehuwdmet Amerika overgebragt. In Engeland bestaan
. . . . . . liet na VL BALTHASAR, gehuwd met er niet minder dan 21 uitgaven van. (Zie
GLASIUS, Godgel. Nederland, dl. 11. bl. 468
CATHARIXA NIEUWELS,tiet na VIL’. GUILLINA of GILLINE VAN VLIERDEN, geb. 1582, in de noot). (Dit tot aanvulling van ‘t geen
in Nau. 1X. bl. 306 reeds is medegedeeld).
gehuwd met WILLIAISWEERS.
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zich onder de &sphardàva
bíj uit.nemendheid op de Davidische afkomst lieten
voorstaan, werd hier vroeger reeds te kennen gegeven (*). De vermaarde Schrdver van
den deels historische, deels natuurkundige
Xchalscheleth Hakkabbala (t), R. GEDALIABEN
R. JOSEPH JACHIA, vangt de genealogische
geschiedenis van zijn geslacht in Portugal
aan met @Z?IU3lI lio?lJACHIABENJAïSCH (A”.
1090), Tresorier en gunsteling van den Eoning van dat rijk(waarschijnlijk
niet Koning,
maar Graaf HEXRIK van Bourgondië. vader
van Koning ALFONSUS I), welke Don JACHIA
ook die geheel eigenaartige wa.ardigbeid van
Rabbi Mor (in Spanje 12ablino Mayor) zal be-

cwij meenen dat de vrager alleen eene opgave wenscht
van werken uit onze taal in eene andere overgebragt. WiJ
hebben daarom de vrijheid genomen van deze lijst eenige
titels weg te laten van werken, die in Nederland, maar in
het Latijn of Fransch, niet in het Nederlandsch geschreven z&.]
Hollandsche boeken vertaald. Van CLAVABEAU heeft men de volgende vertalingen:
HELMERS
, La nation Hollandaise ; TOLLENS,

ABARBANEL'S

1’Hivernagedes Hollandais àla Nouvelle-Zembie; A. VAN DER HOOP, La campagne de dix
jours; TOLLENS, Lejour de prière générale dans
1aNéerZande; TOLLENS, l’dnniversaire duprime
dOrange; SPANDAw, Lesfemmes; A. VAN DER
HOOP, varsovie; A.VANDERHOO$,L~ Roide
Rome ; VAN ~Lpmx, Petits poèmes à 2’usaye
de l’enfance; VAN ALPHEN, Le cie1 étoilé; BORCm, à mon enfant; Petits poèmes à l’usage de
la jeunesse Hollandaise de FEITH, IMMERZEEL,
LuLOm, etc.; WTHUYS, Le Parj’ure; J. VAN
BEERS , 1’Aveugle;
VAN DAN VAN ISSELT,
Herman.

(*) De Heer 8. I. MULDER heeft in eene bij de Redactie
ingezonden aanteekening te recht (in overeenstemming
met Israel en de Volken, bl. 355) herinnerd, dat vau
,?%m~SAACABARBANEL,te

VenetiëteUjarC1ju8ineen

en zeventigarigen ouderdom overleden, het stoffelijk overschot door zijne zonen OF de begraafplaats der IsraëIieten
buiten de stadspoort van Padua is overgebracht. Deze begraafplaats werd in 1509 verwoest en de grafzerken soo
van ABARBANEL als van nog een anderen vermaarden tijd.
genoot R. JUDA MINI, verwoest.
Tenaansien voortsranABAR~Ar3E~Szonen,wordtd~~
denzelfden Geleerde in de aau 1-A. beleefdelijk ruedegedeelde aanteekening, nog het volgende opgemerkt :
tiDon ISAAO ABAEBQ~~EL had drie zonen: JUDA, JO’,

Van Oort (VI. bl. 396, Vr. 573; vgl. VII.
bl. 158,206;VIII. bl. 110; IX. bl. 208,269
en 342). Mij is later gebleken dat de man
~~~JOHA~NADERIEDER,~~~
aan het hoofd
der geslachtlijst
voorkomt, A D R I A A N V A N
OORT heette. Hij stierf te Utrecht, achter
Tweystraat, den 22sten Mei 1676; zij stierf
den 17den October 1692. Het is niet bekend
of zij meer kinderen hebben nagelaten, dan
de drie zonen, t. 1. a. p. genoemd. L. v. J.

SEPHellSAMUEL.
Don JUDA, wordt in opgemeld opstel vermeld.
Dvn JOSEPH, Med. Ur. leefde eerst te flcrpels en t,v

Venetië, en stierf te Padua in hoogen ouderdom.
Don SAMUEL ABARBANEL, geboren te Lissnbon AO.
5233(=1473), was een geleerd man en in den Talmud
zeer ervaren. Ook tijjne huisvrouw Dona TILEDIA (2) vm
de familie ('9) BENVENIDA, wasmede ecnemet velekundigheden rijk begaafde vrouw. Hij was tijdens zljnverbhjf
te Napels (tot SY00=1540)eeu om zijnen rijkdom en zijne weldadigheid aeergeaohtinwoner, en werd de raadsheer
en vriend van den onderkoning Donmmm DE TOLED~.
Ook zijne huiavrouw kwam aau het hof des Ondcrkonings,
en werd tot gouvernante gckozcn van diens dochterrxorioR A , welke betrekking rij bleef vervullen, totdat de dochter
des Onderkonings met COSYO DE MEDICIS, Hertog van
Toskane , in het huwelijk trad. De Hertogin bleef Me.
vrouw ABARBAXEL hooge achting toedragen, en noemde
haar dikwerf hare tweede moeder.
Nadat de Joden uit Nopelsverdreven waren (Ao.1540),
vestigde zich Don SAPUEL te Ferrara, alwaar hij nog
twee jaren in godsvrucht en in hoog aanzien leefde. De
Heer E. CARNOLY (aan wiens Hebreeuwsch opstel in BLOIEBFELUB Orur Nechad, 2de deel, bl. 5%tiO, deos
b~sonderheden zijn @eend), heeft re& in een vroeger
uitgegevenFransch opstel aangewezen, dat BARTOLOCCI'B
opgave alsof Don SAIIDLL ADARBAXEL
zijne godsdienst
zoude hebben verlaten, van allen grond ontbIoot is.”
Dat Don BAMIIEL
het Christendom omhelsd zal hebben,
blijkt alzooeen onbewezen gerucht te zijn. Met meer waarI
sch@dljkheid
is die overgang vermoed geworden van Don
JUDA (LEO HEBRAEUS), den vermaardcn schrijver der in
vele talen overgebrachto Drie Di&ge~ over de Lief&,
waarin de Apostel JOBANNES onder de heiligen en met
~IENOCH en ELIA op éénen rang geplaatst wordt, hetgeen
van een belijder van hetJodendom niet teverwachten was.
Doch ook dit vermoeden wordt yan elders niet bevestigd.
,eu de plaats km ingelascht zijn overeenkomstig de gissing

Adellijke geslachten onder de Israëlieten
(VIL bl. 39, Vr. 70 ; vgl. bl. 209,267,300,336
;
VIII. bl. 71; lX.bl. 110,174 en 242). Bij de
Spaansch- en Portugeesch-Joodsche geslachten, in ons laatstvorig artikel naar alphabetische orde opgenoemd, voegen wij hier nog
twee, wier genealogie en geschiedenis meer
dan ééne eigenaartlge of curieuse bijzonderheid opleveren. Het zijn de JACHIA'Y en de
CURIEL'S;
wij kozen uit velen juistdeze twee,
om de verscheidenheid zoo van de tijdvakken
als van den aart van beider historische merkwaardigheid. De JACHIA'S z$n bij uitnemendheid aanzienlijk geweest gedurende het
eeuwenlang verblijfder Joden in het Spaansche Schiereiland ; de CURIF,L'S meer bepaaldelijk bekend in de jaarboeken der Sephardim na de verbanningsedicten van 1492 en
1497, en wederom inzonderheid na hunne
vestiging in de Nederlanden en te Hamburg,
sedert de eerste helft der zeventiende eeuw.
De JACHIA'S zijn, zoo ver bekend is, onvermengd en onveranderd een Synagogaal geslacht gebleven ; de CURIELS behooren tot die
ruim zoo talrijke geslaahten, waarvan zoo
wel in de R. Catholieke kerk als in de Synagoge aanzienlijke leden en familietakken verspreid zijn geweest.
l ACHIA. - Dat de JACHIA'Y nevens de

van WOLF, Bibt. Rabbi% ?. 436 ev 111. 318. Verg.
&femorias de Litteraturu
Porttigueza, 11.399406.
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(t) Keten der ove*levering.
\

.

kleed

hebben,een

ampt niet

Zoo

zeer van

geestelijken als van wereldlijken aart in die
gewesten (*).
Alskleinzonenvandezen
Don JACHIAREN
JAïscR,komen voor Don JOSEPRenDoTaJACHIA. De eerstgenoemde stichtte eene Syna-

goge te Lissabon en staat opgeteekend
als de
vader van
Don (naarden Portugeeschen tongval Dom)
sALo?&oN,die bd Christen- zoo wel als bU Joodsche schrijvers vermeld wordt, als hebbende
ten jam 1190onderKoning SANCHO 1 het opperbevel (meer waarschijnlijk een aanzienld k
bevel) gevoerd over de ruiterij, en gezegd in
een veldslag tegen de Mooren onder JAKUB
BEN
JUSSUF gesneuveld te zijn. JOST heeft het
geheele feit, om het hem waarschijnlik te
vreemde der zaak, ontkend (verg. 1srccël en de
VoEkera bl. 219). Doch de geleerde Schrijver
van het allerbelangrijkste artikel: Juden( Geschichte) in de Allgemeine Encyclopüdie van
ERSCH en GRUBER, heeft( S.226-230) zoo wel
op dit punt, als in het geheel, de geloofswaardigheid van den Schrijver der Schalscheleth
gehandhaafd; en voorts ter zelfder plaats onderscheidene byzonderhedeu
omtrent de leden van het geslacht der JACHIA'S, ook in
hunne genealogische betrekking tot elkander,
gegeven. Men vergelijke verder omtrent de
talrijke Geleerden van dienzelfden naam en
af komst de Biblioth. Espan. van Don JOSJ~ RODRIGUES DE CASTRO ,die van WOLF ,mit~ga.ders Dr. DE ROSSI'S Dìzz~onario Storico degli
arutori Ebrei (Parma, 1802)) de Memorias de
Litteratura
Portugueza da Academia Real das
Sciencias de Lisboa. t. 11. en 111. en vele ande-

ren. De opgaven van WOLF, en van DE CASTRO
hij name, zijn soms vol van chronologische
(b$ vergelijking met andere eerste en tweede

bronnen veelal ligt te verhelpen) onnaauwkeurigheden.
Zijne zonen en kleinzonen zijn, op soortgelijke wijze als hun stamvader Don JACHIA

tusschen de Koningin Dona LEONOBA en ha.
ren schoonzoon Koning Don JUANI van Castilië, tegen wien eene zamenzweering ontdekt
en verijdeld werd door evengenoemden Don
DAVID. Zijnen naam NEGRO leidt de Schrijver
der Schalscheleth van dos Negros af, eeue der
drie plaatsen of heerlijkheden, door den Koning van Portugal aan zijnen stamvader geschonken (*).
Honderd jaren daarna verlieten de laatste
JACHIA'S
het, Spaansche schiereiland, ten gevolge der beruchte verbanningsedicten der
CatholiekeKoningen FERDINANDB~ISABELLA in Spanje, en van Dom MANUEL hun schoonzoon in Portugal. Van Lisbon begaf zich naar
Italië de reeds hoogbejaarde JOSEPH JACHIA,
door zijn nageslacht bijgenaamd de heilige,
met zijnen zoon Don DAVID JACHIA, geb.
1463, en diens zwangere Echtgenoote, die
hem A”. 1494 te Florence eenen zoon baarde,
wederom JOSEPH JACHIA geheeten.
De oudere JOSEPH JACHIA stierf vier jaren
later te Ferrara, alwaar de familie door den
Hertog gunstig ontfangen was. Zijn reeds
genoemde zoon Don DAVID, schrijver van
onderscheidene Hebreeuwsche werken, eindigde zijne dagen te Imola ten jare 1541 of
1543,enoverleefde alZOOZ~nenZoonJOSEPH,
die in den vollen bloei des levens insgelijks te
Imola stierfin 1539, ten gevolge, gelijk zijn
zoon, de schrijver der Schalscheleth meldt,
van zijne ingespannen studiën. Deze JOSEPH
is schrijver van een aantal werken, onder anderen van eene Paraphrase van den Propheet
DANIEL, die hij A”. 1528 ten huize van zijn
stamverwant en schoonvader, Don GEDALIA
BEN JACHIA, voleindde. Die Paraphrase werd
doorCoNSTANTINL'EMPEREuRvertaaldenmet

toelichtende en wederleggende noten uitgegeven (Am&. 1633).
De Hakadrma (Voorrede) van het oorspronkelijke vangt aan met de volgende genealogie, naar de hier reeds bij eene vroegere gelegenheid herinnerde wijze der Sephar-

JAïscH, koninklike Rentmeesters, Lijfartsen, Astrologen en gunstelingen in CasNië dim (t) :
,>Zegt de geringe dienstknecht JOSEPH, zoon
en Portugal, en te gelik Oversten der Joden
onder den reeds gemelden
titel, geweest. Een van mijnen heere Rab Don DAVID, zoonvan
hunner was Don DAVID NEGRO,die nevens JOSEPH denheilige, zoonvan~av~~,zoonvan
nog een anderen aanzienlijken Israeliet, Don JOSEPH, zoon van denVorst ~~~~~,zoonvan
JUDA, ten jare 1684 Dona LEONORA, de Ko- GEDALIA, zoon van SALOMON, zoon van Rab
ningin-weduwe van Dom FERNANDO, wiens JOSEPH, zoon van JUDA , zoon van heer Don
. gunstelingen zij beide geweest waren, naar JACHIA, van de edelen van JUDA, die het volk
Castilië volgde, en aldaar (volgens DUARTE der verstrooiden uit Jerusalem regeerden in
NUNES DE T,EAO'S Kronijkvan
Dom Joaö I) Spanje, van Lisbon de hoofdstad van het komededingers werden naar het ampt van Rab- ninkrijk van Portugal.”
biso-Mayor in Castilië, straks een gewichtig
deel hadden in de oneenigheden, uitgebroken
(*) Zie Allgem. Encyc. t. &. p. 8.229-447. Een adeBEN

(*) WU komen op die waardigheid later nog met een
enkel woord terug. - Wat de JACHIA'B betreft, in een
,ander zijner taljke schriften klimt R. ONDALIA BEN R.
JOBEPE met de genealogische opgaven van zijn eslacht
tot het jaar 896 op,onvern$nch?rd de traditioneele f oninklijke af komut.
Dl. 1x9

lijk geslacht ven den naam
TOS (een gelijk beteekenende

NEGBO, voerende met de PBE-

benaming) hetzelfde wapen,
vern@den de Portugeesche Nobiliurchius.
Zie b. v. die
vall ANTONIO
DE VILLA8 BOA8 E BAYPAYO
>p. 307.
(t) Zie bl. 111 boven, alwaar ter opheldering van deze
overoude Israëlitische gewoonte nog had kunnen aangey
hsald worden EuraVII: 1-5.
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beze $osEiQ J~CB~A heeft gehad drie zo- 1 )E SAN RAFAEL schonk. ZiJin vader tias TIon
nen:R. DAVJD,IIW~
zijnen grootvader van va- J WAN CURIE!, *Ridder van de orde van Galaderszijde geheeten, - R. OEDALIA, naar zijn ,rava, en Mnuster.
grootvader van moederszijde
genoemd, achrijEen genealogisch fragment in mijn bezit,
ver der Schalscheleth,
en van eene menigte aaarin ook eenige takken en leden van het
andere werken, waaronder de met een woord [sraëlitische geslacht van dien naam zijn opreeds aangeduide Kronejk der geslachten van ceteekend, vangt aan met eenen M J A R T E
WNES, misschien wel dezelfde met den bed
de zonen van JACEIA, - Dr. JUDA JACEIA,
Meester in de vrije kunsten te Padua.
renden Portugeeschen Geschiedschrijver en
R. GEDALIA geboren, niet, als DE CASTRO 1 Raadsheer in het Hoog Geregtshof van Por&
met een blijkbaar ongerijmd abuis opgeeft,
iugal, DUARTE NUNES DE LEAO, die tegen den
in 1500, maar minstens een twintigtal jaren Dominicaner JOSEPH TEIXEIRA de rechten
later, leefde nog in 1588 te Alexandriëin Pievan PHILIPS 11 op den troon van Portugal
mont, alwaar hij na vele vroegere wisselingen verdedigde. Althans de levenstijd komt wel
van verblijf zijne dagen geëindigd heeft.
Uit, envan DUARTE NUNES DE LEAOWOrdt
Zijn zoon, tot wien de Voorrede van zijn le Israëlitische afkomst met stelligheid beneest bekend werk gericht is, heette weder- weerd (*).
OmJOSEPH.
DUARTE NUNES, de stamvader van de Neen Hamburgsche CURIELS , leefNog vele andere leden van hetzelfde ge- derlandsche
slacht komen in de geschiedenis der Sephar- de in de XVIde eeuw en had zes zonen en
dim en hunne Litteratuur voor. Onder dezen vier dochters.
Van de zonen staan reeds onmiddelijk twee
noemt de Schrijver van het artikel Juden
(Qeschichte) in de Allgem. Encyclop.van ERSCH, [beide met hunne Joodsche en Portugeesche
namen) op de stamliJst aangeteekend:
ABRAt. a. p. S. 230, ook nog Don JOSEPH BEN JhCHIA

, die even als

Don

ISAAC

ABARBANEL

in

hooge gunst stond bijI(oning~~~~~~~~Vvan
PortugaE, maar die na de opvolging van dien
Vorst door zijnen zoon JOHAN11 (in 1489) naar
Italië uitweek, het zij (gelijk sommigen bij
vergissing melden van Don DAVID BEN JOSEPH JACHIA) dat de nieuwe Koning hem
wilde dwingen VanGodsdienst
teveranderen,
het zij dat hij in het lot deelde van zoo vek
vrienden van den ouden Koning, waaronder
zoowel de Cardinaal Dom JOAO DA COSTA als.
gelijk wij vroeger zagen (*), Don ISAAC ASAR.
BANEL.

In het jaar 1400 had zich wederom een an
(GEDALIA BEY DAVID) ,Arts er
Rechtsgeleerde, van Lisbon naar Constantinope.! begeven, vanwaar hij eene bedevaart naar
Jerusalem ondernam, maar op weg overleed,
Na de verbanningsjaren van 1492 en 1497
vindt men, als hier overvloedig bleek, dc
JACHIA'S
in onderscheidene deelen van Italit?
In Nederland, Hamburg of Engeland herinner
ik mij niet eenig spoor van afstammelingen
uit het geslacht gevonden te hebben, uitgenomen een enkelen Schriftgeleerde, R. SAYUEL JACHIA, in het laatst der zeventiendeeeuw
te Amsterdam.
CURIRL .-De naam van dit aanzienlijk en
bij uitnemendheid talrijk geslacht onder de
uitgewekene Sephardim wordt (althandsdoor
den dichter DE BARRIOS) voor oorspronkelijk
Joodsch gehouden. Men vindt dien intusschen als oud Spaanschen naam vermeld
onder den getituleerden adel van dat land,
toen nl. ten jare 1760 Koning KAREI, III Don
LUIS CURIEL Y ALA&IOS den titel van Grauf
dere J~CHIA

(*) Bl&. 242 boven.

EAM CURIEL Of FERNAOLOURENÇO RAMIREZ
en JACOB CURIEL of DIEGO PEREZ DA COSTA.- Een derde was BERNARDO
RAMIREZ,
te Lisbon overleden. - Een vierde was Don
Frey FRANCISCO DE VITORIA, Aartsbisschop
van Mexico. - Van de twee oudsten, Dr. JER~NIMONUNE~RA~IRR~~~L~IS
NuNRSVITORIB. stammen af al die talrijke CURIELS, waarvan de leden uit onderscheidene takken, zoo

te Hamburg als inzonderheid te Amsterdam,
gedurende anderhalve eeuw onafgebroken op
de registers der Archisynagogen
zijn aangeteekend, en tot op het jaar 1795 in aanzien
en rijkdom onder de AmsterdamscheXephardim eene eerste plaats hebben bekleed.
Dr. JERONIYO NUXES RA~IRES is beroemd
Arts te Lisbon geweest, alwaar hij in 1609
overleed. Hij schreef, behalve een medisch
werk Over de aderlating, ook nog een geleerd
Tractaat de ponderibus et mensuris Romano&
rum, Graecorum et veterum Bispanorum (f).
Hij was gehuwd met MARIA DA FONSECA,
dochter van Dr. LOPO DA FO~VSECA, die geweest, is Lijfarts van Koningin CATHARINIL
van Portugal, gemalin van Koning JOHAN 111
en grootmoeder van Koning SEBASTIAAN.
Harezuster ,GEXEBRADAFONSECA,
werdter
zake van Jodendom verbrand. Van YARIA
DAFONSECA,W~~UW~ vanDr. JERONIMONUNES

RAMIREZ,

werden, volgens genoemde

(*) Zie BAY~E, Dict. 3723~. el Cfitipue, iLrt.JOSEPH
TEXEBA in de noot B. De Schrijver, aldaar aangehaald,
vaart in hevige bewoordingen uit tegen DUABTE NUNES,
Dok van wege diens Jodendom, en (curieus genoeg !) van
wege z+e bestrijding der rechten van Dom ANTORIO,
Cie als bekend is, zelf zoon was van Dom L U W , Prins van
Portugal, uit eene Joodsche moeder.
(t) NIG. ANTONIO, Bibl. Elispan. Nova, in voce.
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stamlijst, de beenderen later (Ac. 1628) om
gebracht naar de Portugeesch-Joodsche be
graafplaats te Ouderkerk aan den Amatel.
Van Dr. JEBOIIMONTJNESRAMIREZ
staa
op de stamlijst acht dochters en drie zonen
waarvan Bén, jong gestorven. De twee an
dere zijn de stamvaders geweest van de beid
hoofdtakken der CURIELS te Amsterdame
teHamburg, JACOB CURIEL, al. DUARTENU
NE5 DA COSTA, en DAVID CURIEL,&l. LOPl
RAMIREL.
DUARTENUNESDACOSTA, geboren teLis
bon in 1587, huwde IWS LOPES JORGE (al. LEI
ABAZ). Later gevestigd te Florence, werdel
hem aldaar zonen en dochteren geboren. 11
een vers van DE BARRIOS aan diens DUARTE:
zoon, JERONIYONUNESDACOSTA,(
Corodela;

Musas, p. 228j worden de trouw en schran
dere dienstbetooning geroemd, door den Va,
derbewezenaanDom DUARTEDE BRAGANZA
toen die edele Prins, broeder van Koniq
JOHAN IV van Portugul, door den Keizer val
Duitschland,
ter wrake van het verwant1
Spaansch-Oostenrijksche
huis, in 1640 ver.
raderlijk gevangen gezet was op het kastee
van Milaan, alwaar hij na achtjarige bander
overleed. Vroeger woonde DUARTE NUNES m
COSTA een tijd lang te Amsterdam, later ah
Agent van den Koning van Portugal,Edelmax
van zijn huis, te Hamburg. Hij werd in evenge.
melde betrekkingen opgevolgd te .ZZambzdrg
door zijn tweeden zoon SALOMON CURIEL. Tc
Amsterdam diende zijn oudste zoon MOSEl
CURIEL al. JERONIMO NUNES DA COSTA den
Staat van Portugal in dezelfde betrekkingen,
die van geslacht tot geslacht op zijne na.
komelingen, in de oudste mannelijke $n I
zijn overgegaan, tot in het jaar 1795, toen de
titel nog gedragen werd door ISAAC, zoon van
NATHAN CURIEZ, met wien in het begin deze1
tegenwoordige eeuw geheel deze tak is uitgestorven. Ik heb in m$ne kindschheid den
grüzaart nog gekend, en den v66r hem overledenen Jonker, zijnen eenigen zoon. HU wae
destijds, getijk zoo vele aanzienlijken der
Portugecsche Synagoge, aan lager wal geraakt, zoo dat tij het huis (genaamd het Hofl
zgnerfamilie op de Joden-Heerengracht,vlak
over het Bestedelingshuis, moest verlaten en
verkoopen, dat sedert in het bezit van onderscheidene Portugeesche en andere familiën is gekomen.
Van de diensten door JERONIMO NUNES DA
COSTA gedurende meer dan veertig jaren in
zijne betrekking als Agent van Portugal, zoo
wel als geQktijdig door den Gwnes Palatinus
Baron DE BELMOXTE, als Resident van S’anje, aan Nederland en Oranje bewezen, getuigen beider familiepapieren, in verband met
onderscheidene aantaekeningen
in de Resolutiën zoo van HoUaad als van de StatenGeneraal.

Zoo veel ik weet, is er van al die onderscheidene takken geen enkele den naam dragende afstammeling, althands in Nederland
(of in Hamburg of Suriname is mij onbekend),
over, dan alleen müne nicht, Mejonkvr. ESTER
CURIEL RUENO, van detakvan LOPO RAMIREZ. Haaroudstebroeder, ABRAHAMCURIEL
BUENO , overleed omstreeks dertig jaren geleden, even na dat hij het geloof in den Christus beleden hebbende, na volbrachte studiën
in de Theologie zijn eerste beroep als Leeraar in de Nederlandsche
Hervormde Kerk
ontfangen had.
De vraag van C. & A., in den Navmecher
van 1857, bl. 39, die tot deze zich hier besluitende reeks van EenealoGsch-historische
opgaven aanleiding gaf, mogen wQ dan nu
in de ruimte beantwoord achten. De aanspraak op ouden Spaanschen of Portugeeschen adeldom bij onderscheidene Spaanschen Portugeesch- Joodsche familiën , is ook in
deze bladen gebleken geen bluf of verbeelding
te zin, maar integendeel een goed recht niet
ban eenige enkele, maar aan een groot aantal
nog levende of reeds uitgestorvene
geslachten van die afdeeling der Israëlitische natie
toekomend.
Hoe vreemd het verschijnsel voor vreemdelingen in de intieme geschiedenis zoo van het
Spaansche Schiereiland als van de daarvan
tfkomstige Joodsche familiën moge z$n, het
is een voor den onderzoeker dan nu wel bewezen feit, dat de dusgenaamde Portugeesche Synagoge te Amsterdam, en van daar
)ok elders zoo binnen als buiten Nederland,
m zamengesteld was van ouds uit geslachten,
.n onderscheidene betrekkingen van oud-hisarische beteekenis,
zoo wel in de wereld
ler wetenschappen en der letteren, als in die
ler praktische Staatkunde, en in het lichaam
7an den Europeeschen adel. Wi hebben gezien dat die herinneringen zich niet bepalen
jij den (hoe ook reeds in zich zelven oudtijds
rrij uitgebreiden) kring der r$ke en SynagoFaal-patricische
geslachten, maar gevonden
worden in eene menigte uitwendig min vernogende, ja geheel verarmde, en eindelQk
ot de geringste standen afgedaalde famiiën. Wij hebben da(trdoor zelve ons kunnen
Ivertuigen , dat dit goo weinig algemeen be:end of herdacht verschgnsel
zich wel niet
sat oplossen door de geheel oppervlakkige
.erklaring, dat de Joden van het Schiereisnd zoo maar naam en wapen van allerlei,
sok de hoogst aderika, Spaansche en Portu:ysche geslachten hebben aangenomen of
lch aangematigd 1
Veel dieper voorzeker, en in verband met
eheel de oudste geschiedenis van het Spaanche Schiereiland (gelijk reeds met enkele
renken hier werd aangetoond), zoo wel als
Y
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met dievan het Israëlitische volk in zijne van
alle zijden en in allerlei opzicht merkwaar&
dige verstrooijing
ligt hier de sleutel ter verklaring. Maar reeds bij het eerste nadenken
loopt de ongerijmdheid in het oog, dat Is6
raëlieten, door Spanje en Portugal uit hunnen
boezem verstoten, zich in massa Iwant i als
gezegd en gezien is j het geldt hier geene enkele, maar nagenoeg alle Snaansch- en Portugeesch-Israë&isch;á
geslichten)
zullen getooid hebben met den (hier te lande en hier
ter stede vooral) gantsch edelen pronk van
genealogiën
en blasoenen, waarvan de mees;
ten al vroeg bij de bezitters in het stof van
oude papieren begraven zijn geworden i en
waarvan velen (bepaaldelijk de familiewapens) uit hunnen sart alles behalve eenige
aantrekkelijkheid voor den Israëlitischen
belijder, als zoodatiig, konden hebben, dan alleen uit kracht van een eeuwenlang bezit of
voorouderlijk recht. Doch wij hebben het
hier in onderscheidene beslissende voorbeelden gezien, hoe de oud-Spaansche zoowel
als oud-Joodsche adelijke afkomst, waarop
een zoo groot getal uitgewekene b’ep,%ardim
kon en kan aanspraak maken, een alles behalve aangematigde, maar bewijsbare is.Wij
zagen de PEREIRA'S en PIXENTEL'S inhetbezit der documenten of blpken van hunne werkelijke afstamming uit de beide oud-Grafelijke geslachten van dien naam in het Spaansche Schiereiland (*). - Een ABRARAM (Don
ANTONIO)
DE SILVA
Y CASTRO, eenvoudig
ingezeten van Amsterdam en Parnassijn te
Naarden, voert, zonder ostentatie+ maar
ook zónder schroom,in openbare acten, wanneer het hem goeddunkt, den titel van Markies uan Montfoort: het behoefde hem maar
een woord te kosten, en hij had zitting en
rang kunnen innemen onder de talrijke hoog
getituleerde takken van zijn beroemd geslacht in Spanje en Portugal, of in België (al:
waar nog zijn vader, Don FRANCISCO, in het
laatst der XVIIde eeuw een hoog militair
commandement voerde) op gelijken voet mei
DE LICNE'S en DE CROY'S
kunnen staan, en de
souvereinerechten uitoefenenvanmunt slaan
in den adel en tot den ridderstand verheffen enz. enz. (t), overeenkomstig het prachtige Charter, in bezit vanDr. A. CAPADOSE.Na ongeveer twee eeuwen verblijf in Nederland? Engeland, Suriname en op Jamaica
heeft uit de familie DE LOUSADA (die in dc
Amsterdamsche Synagoge tot een tweeden o:
derden rang onder hare aanzienlijke lidma.
ten gerekend werd) de persoon van ISAA<
DE LOUSADA, in 1848, slechts zijne familiepa
pieren over te leggen gehad, om door de re.
geering van Koningin ISABELLA met al zijm
(*)
(t)

Zie Nav. VIII. bl. 71 en volg.
Zie NW. VII. bl. 212, 213.

ronen erkend te Worden 81s de naaste stam*
‘erwanten van een uitgestorven oudere tak
n dat land, en dien ten gevolge openbaar
len titel te mogen voeren van Hertog DE
40USAD~ Y LOSADA, en Grande van Spanje
ler eerste Klasse (*).
Geen wonder dat een lichaam als dat der
titgewekene Spaansche en Portugeesche Jolen bepaaldelijk in de hoofdplaatsen hunner
rerstrooging als Nederland, Engeland, Hamsrg, Toscane, enz. zich beschouwde, - wij
neenen ook het recht had zich te beschou-

ven, -en ook werkelijk door hunne broede*en uit Polen en D&schZandbeschouwd
is, als
le adel van het Israëlitische volk in zijne Ga‘ùtjl (baZZingschap , in het Spaansch destierro,
n het Portugeesch desterro (7)).
En gelijk nu deGemeenteder uitgewekene
Yephardim in hunnen boezem, door al de maatnhappel$kerangen heen, ook soms de armste
)n geringste, leden bij menigte bezat aan den
rdel, den hoogen adel, de koninklijke huizen
Tan het Spaansche Schiereiland,door aanhugelijking of afstamming in de vrouwelijke
)f mannelijke liniën verwant, zoo telde en

dt ookvan wederzijdsdeadelvan hetschiersiland, en daaronder de hoogste, een menigte
tfstammelíngen van Joden, daarvoor meer
,f minder algemeen bekend, nog heden ten
lage in zijne rangen. Helaas ! ook velen, die
ounne WezenlijkeGodsdienst
ofvolstrekteon;eloovigheid verborgen houden onder de ui;
terlijkheden van een Roomsch-Catholiek
geloof! - De roem van geen Israëlitisch bloed

zijne aderen te hebben, moge door dezen
of genen Spaansehen boer of Biscaaischen
burger met eenige waarheid uitgebazuind
tvorden, - in Spanje en Portugal komt dezedoor de Inquisitie ter persoonlijke veiligheid.
in

(*) Zie Jaargang VII. bl. 212.
(f) Nog heden ten dage betoonen vooral de Geleerden
in Duitschland en elders onder de Joden op velerlei wijze
hunne waardeering en eerbiediging vsn de glansrijke herinneringen hunner broederen de Sephardim, in de gewesten van Spanje, Portugal, Iíalie en zuidelijk Frankrijk.

b.

Y. de L~~vIS~EN'S, IIAYSH;RLIN&S,
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en anderen. Zoo doet ook hier te lande, als wij zagen, de
ook in het vak der historie van zijn en mijn volk doorge-

leerde Heer 8. r. XULDEB. - De oude Portugeesche en
Spaansche Joden, van hunne zijde, hoe zeer ook zich op
die herinneringen latende voorstaan, en in hanne huTe<

lgks- en andere betrekkingen tot in het baitensporige
mtsluitend en aristocraat, waren er evenwel zeer ver van
daan, om eenige herinnering of voorrecht van afkomst,
van wat sart ook, te stellen boven of nevens die der betrekking tot den gemeenschappehjken Aartsvader ABBAHAB, in eerbiediging van de on&nationale spreuk: Ge-

heel Isral z$n Kotzingskinderen. -Hoe zijn die koningskinderen dan alzoo verstrooid, verdrukt, versmaad,
versmeten geworden8 De Portugees plach, bg alle leed of
smaad, uit te roepen : por peccados (om onze zonden). De
belijder (een voorrecht ongelijkbaar grooter dan alles wat
afkomstofgeboortegeven k&Il)v@5JESUS CHBISTUS,b
raëls Koning, antwoordt hierop: fk?@O~DEN, DX%UZOnDPq
Zie Bos. 111. 4, 5. Zach. X11. 10 enz.
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Wenachel~k gemaakte aanspraak aan mis.
schien geen enkel adelijk geslacht van oude]
ofjonger herkomst toe. Vooral wel niet aal
de koninklijke Stamhuizen en zijne talrijkt
Branches. De anecdote (zij moge zuiver bis
torisch of verdicht zin) heeft althands zijnet
grond in eene historische wezenlgkheid , dal
nameluk de Markies DE POMBAL, op een
oogenblik toen de Inquisitoriale partij in Portzcgcal op de wederinvoering van een onderscheidenden soort van hoeden voor bekende
d%uwe C%&enen (afstammelingen van Joden, of zelve nog Joden) aandrong, met drie
dergelijke hoeden bij den Koning verscheen,
en op de vraag wat dit beduidde, eenvoudig
antwoordde: ervan deze hoeden is een voor
Uwe Majesteit bestemd, een voor mij, en
een voor den Inquisiteur-Generaal.”
Zeker is het dat het huis van BBAGANZA,
met al wat uit Koning JOHAN 1 van Portugal
in Europa afstamt, Israëlitisch bloed in de
aderen voert, en wel in een eerste plaats door
betrekking tot de, van afkomst althands,
stellig en rechtstreeks Joodsche moeder van
dienvorst, TAREJA(THERESIA)LORENZO.
Indien het noodig kon zin, door voorbeelden, íle dwaasheid der beweering van verbaw
tering bij den Spaanschen en Portugeeschen
adel door hunne vermenging met Israëlitisch
bloed te bewijzen, het Koninklijkgeslacht van
Portugal zou aan het hoofd dier voorbeelden
moeten staan. Geen’ Koning voorzeker heeft
ooit dat rijk onder de voorzaten van JOHAN 1
gehad, die dezen wijd beroemden zoon der&raëlitische Jonkvrouw, bijgenaamd de Groote, en de Vadsr des Vaderlands, in dapperheid,
koenheid van karakter, en grootheid van ziel
heeft overtroffen, of zelfs geëvenaard. Onder
Europa’s Vorstelijke stamhuizen en hunne
Prinsen van den bloede blonken de talrijke
Portngeesche Vorsten en Stamhuizen, van
JOHAN 1 afkomstig, op allermerkwaardigste
wijze langen tijd in deugden van allerlei aart
uit: de Koningen en Infanten van Portugal,
tot op het t~dstip der verovering in 1580 door
Spanje, -het huis van BRAGANZA, uit een
natuurtiken zoon van JOHAN 1 gesproten en
sedert 1640(het tijdstip eigenlijk hunner personeele vermindering) in het bezit der kroon,
- de Grafelijke huizen van FARO , ODEMIRA ,
VIMIEIRO,~IMIOSO,CADAVAL,ALAFÖEN~,MAmALvA,enz.enz.

Wij deden het reeds meer dan eens in deze
bladzijden opmerken; deze genealogische curiositeiten hebben een diepen,een
voor de kennis beide van het Spaaneche en Portugeeache volk en van het Israël der verstrooijing
veel beteekenenden grond in de historie,
Om het voor den ongewijde in dit nog
zeer weinig beoefende vak der geschiedkunde
zoo vreemde verschünsel
waarvan wü hier

bizonderheden aangavèn,
naar eisch te entraadselen, zoude noodig zijn eene uitvoerige
ontwikkeling (die trouwens boekdeelen vorderen zou) van punten, die wij hier alleenlijk
bij wuze het zij van herinnering of van aanleiding tot dieper onderzoek kunnen aan&
stippen. Bij dat onderzoek moet allereerst
in het oog gehouden worden de drieledige
betrekking, waarin de geschiedenis der Sephardìm zoo voor als na de verbanning uit
het Schiereiland, eene zoo uiterst merkwaar;
dige en voorbeeldelooze is. De Sephardim
hebben eene geschiedenis l”. van wege hunne
Godsdienst als Joden, - 2O. als natie On eene
natie, gedurende de vele eeuwen hunner bewoning van het Schiereiland, - 30i als veelbeduidend element ook van de Christelijke
bevolking in dat zelfde Schiereiland, door de
tallooze bekeeringen uit hun midden tot het
Christendom.
‘l”. AlsJoden hebben ook a;j, en wel b$ uit;
nemendheid, deel gehad, beide in het eigenaartige der voortleving hunner Mosaïsche
en RabbijnscheGodsdienst,
te midden van allerlei volken, van allerlei toestanden, en van
de felste vervolgingen. Geen andere afdeeling van het verstrooide Israël heeft, niettegenstaande zijn te gelijk voorbeeldeloozen
bloei en macht in dieGewesten, zoo ontzachlijke verdrukkingen en vervolgingen-meer
nog vermoording en verbranding dan vernedering en versmading - ondervonden; Geen
andere, zoo wel voor de verbanning als na
dien tiJd (toen de Joden nog alleen bedektelijk, maar steeds in grooten getale het Schiereiland bewoonden) roemt op zoo groot een
aantal van martelaars, een titel, dien wij, als
Christenen, gantsch eenstemmig met het
woord van AUGUSTINUS, hun niet mogen
toekennen om het sterven of lijden buiten of
tegen het geloof in den door hen nog miskende Koning en Heiland, - doch met erkenning
tevens van den betrekkelijken lof dien ook de
Apostel PAULUS hun toekent (Bom. X: 2):
Ik geef hun getuigenis dat zej’ eenen ijver tot
God hebben, maar niet vaet verstand. Tragisch

is, uit dit standpunt vooral, de geschiedenis
der Joden in Spanje, - tragisch bij uitnemendheid het oogenblik, toen al wat het Jodendom beleed, ten getale van duizenden en
tienduizenden de beide gewesten moest verlaten, en zich begeven in die tweede algemeene ballingschap en verstrooying,
waarvan LEVISORN, een Hoogduitsch Israëlitisch
Geleerde, ergens gezegd heeft, dat onder de
tallooze jammeren die over Israëls hoofd, selert het vallen zijner kroon, gegaan zijn,
gean andere zo0 ontzettend, zo0 noodlottig is
Teweest.
20. Als natie in het midden eener natie, zijn
le Sephardim in het bijzonder merkwaardig
loor de oudheid hunner vestiging in het

Schiereiland. Het tijdstip dier vestiging werd
in vroeger dagen door Joodsche en Christelijke Schrijvers van de tijden der Babylonische ballingschap gerekend (*). WU treden
hier wel in geene discussie der gronden v66r
en tegen die tijdsbepaling aangevoerd. Doch
dat de Joden in het Spaansche Schiereiland
in de dagen der Apostelen gevestigd waren,
is reeds uit de plaats van den Brief aan de
Romeinen (XV: 24-28) waarschijnlijk genoeg (t). - Een der jongste geschiedschrävers van Spanje aarzelt niet als een fe2 te
vermelden, dat vijftigduizend Joden door
Keizer VESPASIANUS naar dat Gewest werden overgevoerd (5).
In deze hoedanigheid van natie onder de
verschillende volksstammen, uit welke de
bevolking van het Schiereiland van ouds
is zamengesteld, zijn de Sephardim verder
merkwaardig door hunne voorbeeldelooze
macht en invloed, deels in de Mahomedaansche, maar nog veel meer in de Christelijke
koninkrijken van het Schiereiland. Van deze
macht en invloed mogen deels als oorzaak,
deels als verschijnsel, beschouwd worden
A. Nevens hunne overoude vestiging, de
omstandigheid der verovering van Spanje
door de Saraceenen, waardoor de loop der
vervolgingen van wege de Catholieke Vorsten en Priesters deels merkelijk gestoord
werd, deels aanmerkelijke wijziging ondervond, en in het geheel de plaats en stelling der Joden tusschen de beiderlei Godsdiensten en nationaliteiten eene gantsch
eenige werd ; B. De hun met het in de beschaafde wereld overal verstrooide Israël gemeene, maar
in het Spaansche Schiereiland wederom geheel eenige macht over de geldelijke wereld,
zoo dat de rijkdom en de handel van die gewesten,gedurende
demiddeneeuweqvoorhel
grootste deel in hunne handen was, en na de
verbannìngsdecreten van 1492 en 1497 grootelijksdoor
hen naar elders zijn overgebracht:
C. De eeuwenlange invloed der Joden 01
de beschaving van Spanje en Portugal, dool
hunne werkzaamheden in alle vakken van
wetenschap en letteren, boven en behalve
dat van hun eigene taal en gewijde Schriften. Van de Sephardim in het bijzonder geld1
het bekende woord : voor de Joden zon er geene middeneeuwen geweest.
Di De gantsch eenige en nergens elden
in die mate door de Joden onder Christer
Vorsten en volken genotene reohten en voor.
rechten, waaronder die van eene soort V~I
zelfregeering (met van t$d tot tijd zelfs cri.
(*) Israël en de Volken, bl. 205 en volg.
(t) Ald. bl. 208.
(g) ROSBEEUW ST. EILAIBE, Histoire
(Paris 1844), 1.304, 305.
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mineele rechtspleging} onder den Rabbi iK&;
eene gewichtige waardigheid, waarschijnlijk
van die van hunnenResch
Glutha (Vorst der gevangenschap) in Babylonië afkomstig, maar-in
Spanje en Portugal in elk geval van onvergelijkbaar grootere beduiding in de praktische
toepassing(*),-voorts hun vrij en onbelemmerd recht van grondbezit (t),- deelneming
aan den krijgsdienst zoo onder Christelijke
als onderM.ahomedaanscheVorsten,-in het
geheel, het voeren van wapenen, houden van
paarden, bij titels en privilegiën, eindelijk,
die hen aan vele plaatsen in het middeneeuwsche Spanje met den adel des lands op veelzins gelijken voet stelden.
E. De groote invloed, door dit alles hun
verzekerd bij de Vorsten en Ricos-Hombres,
zoodat de wetten door een gedeelte der geestelijkheid en door de volksvertegenwoordigers tegen hen van tijd tot tijd veskregen, telkens op nieuw hunne geldigheid verloren.
Volgens de geschrevene wetten in het Spaansche Schiereiland zou men meenen, dat de
Joden aldaar van alle ampten en bedieningen,
en maatschappelijke betrekkingen, van de geringste tot de hoogste, waren uitgesloten ; in
de praktijk was juist het tegendeel waar.
F. De oudheid hunner familíën en geslachtrekeningen niet slechts, als wij zagen, in betrekking tot de aIoud priesterlijke en Levitísche afkomst in Israël, maar ook tot den
vanoudsalsvorstelijkbeschouwden stam van
IUDA, en tot het geslacht zelve van DAVID.
giet weinig ergerdë zich aan deze aanspraak
le allesbehalve Jodenvriend .T. .T. SCHUDT, in
zijne Jüdische Merkwürdigkeiten (AO. 1714).
Zie zijne overigens voor het onderwerp veel
merkwaardigs bevattend B. IV. Hoofdst. 9,
alwaar hij ouder anderen de plaats aanhaalt
van R. 8~~0x0 BEN VERGA, waar hij in z$n
Schebeth Jehudah (Scepter van Juda), een
Christen, TEIONAS genaamd, tot eenen Konìng ALPHOXSUS
iG SpanJ.e, onder anderen
dus smekende invoert: >rDat de Joden, Uwe
onderdanen, kostbare kleederen dragen, acht
ik, o Konin::, U tot een eere te zijn, alzoo
de Joden die Castilië bewonen, zoo ver men
in dergelike duistere zaken iets beslissen
mag, hun geslacht rekenen van Koning DAVID. De leeuw, hoezeer ook aan koorts lij(*) Men zie over deze waardigheid mijn ISTC& NI de
Volken, bl. 218, 347. 348, en vooral de aIdam aangehaalde verhandeling: Sobre os Judeos em Portugal, in
de MemorEas da AeademiaRealaaa Scisncim de Lisboa;
dl.VIII. IndeMahomedaansche
gewestenvanhetSchiereiland voerde deze opperste Magistraat der Joden wel eens
den in hunne ballingschap schier bespottelijken titel van
Konàng, zoo ik meen. In Gibraltar, onder het Engelsche
Bestuur, heette nog zeer zeker in 1782 het Hoofd der
Spaans&Joodache
Gemeente KOGW en zijne echtgenöot Konànqàn.
(t) Vergel. Enyclopädie van Ersch en Gruber Art.
Aden (Geschichte); S. 211 en 212.

dende, houdt &t op imtiw te Z~n,
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eoodauig te brullen, golijk in Genesis 49 (VS
9) geschreven is : )> Hij heeft zich gekromd, h%
heeft zich nedergelegd (maar) als een leeuw.
Ook deze historisch-genealogische vraag
meenen wij hier wel niet te debatteeren. Al
leentijk doen wij opmerken, dat het veela
heerschende denkbeeld, als of, na de geboorte
des Heeren uit het huis van DAVID, het stam,
huis uitgestorven ware, en eerbiedshalve al!
zoodanig te beschouwen zou moeten zijn, nocl
historischen noch religieusen grond heeft
De voortduring van het huis van DAVID ir
de gewesten van Babpylonië, en van daar in hem
Spaansche Schiereiland, is door de Joder
st,eeds beweerd; maar wat tegen het oud.
kerkelijk vooroordeel der uitsterving ter
stelligste pleit,is (voor wie aan het woord del
prophetie geen gehoor weigert) de plaats b&
Jeremia XXIII : 14-96, alwaar de voortduring van het huis van DAVID in Benen adem
en op gelijke wijze met die van den stam van
tnvr beloofd wordt (*). Het is voorts opmera
kelijk, dat in de Schrift het hui8 van DAVIC
bij wijze van een afzonderlijken stam (even
als het huis van ABON, schoon beide eigenlijk
onderdeelen van stammen) optreedt. Zie b.v,
Ps. 122: vs. 5 en vooral Jes. VII: 13. In de
Handelingen der Apostels (111: 29), word1
DAVID Patriarch genaamd (verg. Murc. X1
10a). Tegen het laatste der dagen is (ZucL
X11: 7-14 ; X111: 1) voor het Huis van DAVID eene bijzondere belofte te boekgesteld,
IVIen vergelijke de belangrijkeinhoudaopgave
van het aangehaalde hoofdstuk bij VAN DER
~~~~,mitsgaders
zijne aanteekening op v.10,
Zoo lost zich hier de genealogische curiositeit (die anders op geen zoo bijzondere belangstelling zou durven aanspraak maken) :
in de gewichtigste aangelegenheden van historische en prophetische geaartheid op. Zie over de voortduring van het geslacht van
DAVID
ook eene merkwaardige aanteekening
van BILDERDIJK op SOTJTREY'S, door zijne
Echtgenoot0
overgebrachten, RODBIQO DE
%OTH, in de Kompleete Dichtwerken van Vr. K.
W.BlLDERDIJK (bij KRUSEMAN,dl.II. bl.537).
3O. Eenige opmerkingen ten slotte mogen
hier nog volgen, omtrent de Joden als element ook der Christelijke bevolking in het
Spaansche Schiereiland. - De veelsoortige
vrijheden, invloeden, en betrekkingen der
Joden in die gewesten brachten, gedurende
het tijdvak der middeleeuwen zeer bijzonder,
eene wederkeerige werking der drie groote
elementen der bevolking, het Chris telij ke ,
het Israëlitische en het Ismaëlitische,
op elkander te weeg.Van daar, zoo wel als door de
vervolgingen der Joden om hunneGodsdienst
reeds onder de Gothische Koningen, de tal(*) Verget. bl. 112 boven.

rijke deels bekeeringen,
deels bloot13 otër*
gangen van Israëlitische individu’s en ge;
slachten tot het Christendom. Bii duizenden,
bij geheele Synagogenhadden
vai tijd tot tijd;
als bii voorbeeld en inzonderheid in de veertien& en vijftiende eeuw, ten gevolge der
prediking van den Dominicaner VINCENT
~RNER , en van de conferentie van T&osa,
maar ook lang v66r de Saraceensche
invasie,
dergelijke overgangen plaats. Het deel, dat
aan die overgangen in massa de vervolging
door enkeleGothischeKoningen
op aandrang
van Conciliën, in later tijd meer uitsluitend
door de opgewonden bevolkingen, gehad moet
hebben, was voorzeker niet gering, doch mag
toch de evenzeer geconstateerde zekerheid
van de vele overgangen uit wezen%jke overtaiging niet doen voorbijzien. Wij noemden hier
en elders eenige der uitnemendste voorbeelden (*).
Intusschen vormde zich uit deze scharen,
door wat verschilleude drijfvederen dan ook
tot de Catholieke kerk dier eeuwen toegebracht, dat geheel eigenaartige element der
Spaansche en Portugeesche bevolking, bekend onder den naam van Conversos (bekeerZingen). Aan geene klasse van inwoners van
het Spaansche Schiereiland is intusschen
door de historie minder recht gedaan. Jood+
sche Geschiedschrijvers zijn hun doorgaans
uit den aart hunner vooroordeelen ongunstig,
In S~c4n.e en Portugal zelve werd door, of ten
gevolge van, de inquisitoriale politiek de Israëlitische afkomst van zoo vele der aanzien;
lijkste mannen en geslachten in diegewesten
een soort van Staatsgeheim. Wie intusschen
(nu ook ten gevolge van het licht, aangebracht uit de archieven zelve der Inquisitie
en uit zoo vele andere nieuw geopende bronnen) eenmaal den sleutel van het historisch
geheim heeft, die vindt op ieder bladzijde in
de geschiedenis vau het Spaansche Schiereiland de bewijzen van het verwonderlijke
deel, dat de Conversos in de gewichtigste aangelegenheden van Kerk en Staat, in de rangen van wetenschap en geleerdheid, in die
van adel en ridderschappen, gehad hebben.
Wij hebben enkele voorbeelden reeds vroeger
in deze bladziden gegeven; in grooter getal
sn allerlei, ook biographische, biJzonderheden zijn zij voorhanden in het Derde Boek
van Israël en de Volken.
Wij merken hier nog, volgens eene vroegere toezegging, iets in het voorbijgaan aan, teren hetpeen de onwetendheid OD dit thands.
meenen”wij, genoegzaam opgeheiderd
on&&
wera olach te beweeren, nl. de willekeuriae
3n Llioo niets voor hunne adelijke afkon&
3ewijzende
aanneming van namen en wapens
(*) Bk&. 176 en dg. boven, Israël en de Volken,
ll. 289-315.

van oude Spaansche en Portugeesche geslachten. Een schijn (maar ook slechts een schijn)
voor dit reeds zo0 veelzins en nog zo0 even
op bl. 372 wederlegd beweerde is te weeg gebracht door de zeer natuurlijke omstandigheid,dat Joodsche(enevenzeerMahomedaansche) geslachten, bij hunnen overgang tot de
Catholieke kerk, zoo wel hunne familie- als
hunnevoornamen moesten veranderen, en dat
zU alzoo (niet wederrechtelijk, eigenwillig of
bij verrassing, maar) allezins wettig en regelmatig zeer dikwerfde namen overnamen dier
geslachten, in wier rang en midden zij waren
opgenomen, en met welke zij dadelijk zich in
allerlei richting vermaagschapten. Bnitendien is onder den Spaanschen en Portugeeschen adel van ouds niets algemeener dan de
gemeenschap en de wederzijdsche overneming (ookaccumulatie tot in het belachelijke)
van familienamen. Doch over dit punt zoude
wederom een geheele Verhandeling noodig
zijn. Wij keeren liever ten slotte nog een
oogenblik tot de groote geschiedenis, waarvan deze genealogische bijzonderheden een
onderdeel zijn, te rug. Uit dezen rijkdom van
vreemde feiten dan nog een enkele opmerking.
De invoering der nieuwe Inquisitie en de
algemeene verbanning der Joden (*) , wordt
nog heden ten dage wel eens verdedigd als
een destijds onvermijdelijk geworden politieke maatregel. Dat de wijd vermaarde Koningen F E R D I N A N D en I S A B E L L A ,ennietminder
hun schoonzoon Koning MANCEL in Portugal,
niet dan tegen hunne eigene personeele sympathiën tot de uitdrijving derJoden zijn overgegaan, laat zich niet betwijfelen. Het was,
zoo wel als de invoering der Inquisitie, eensdeels eene concessie aan de Geestelijkheid
en aan de door haar opgeruide burgerijen,
deels, in verband met andere maatregelen
tot fnuiking van den hoogen adel, een maatregel tot bevordering van het altijd verlokkend denkbeeld van eenheid en concentratie
der macht in Kerk en Staat. Op beiderlei
gebied ontbrak het evenwel niet aan mannen , wien , hoe ook voor de uitbreiding der
Koninklgke Souvereiniteit ijverende en aan
het Catholiek gelaof in elk opzicht gehecht,
de beide maatregelen alles behalve behaagden. Niet slechts de groote Cardinaal van
Spanje uit den huize MENDOZA, maar ook de
vroome Biechtvader der Koningin, DE TALAVERA,
later als Aartsbisschopvan Grenada
zoo menschelijk gestemd jegens de oud-Moor,
sche bevolking- maar ook de bij uitnemend.
(*) De beide iebetieniasen hadden in omgekeerde ordl!
plaats in Spanje, (alwaar de instelling der Inquisitie dl
verbanning der Joden meer dan tien jaren voorafging) er
in PortugaZ, alwaar de nieuwe Inquisitie eerst ongewcl
vijf en twintig jaren na het verbanningsedict , en ondel
Koning MAMWLB opvolger, plaats had.

leid strengeCardinaa1
XIIENES DE CISNEROB
leze althands tijdens de oprichting der Inluisitie) waren in hun hart alles behalve bevonderaars van ToRQu~MADAenzijne poliiek. Doch hoe is die tegenzin later, zelfs uit
outer politiek, ja Catholiek standpunt geechtvaardigd
! Wat met den dubbelen maategel door de Inquisitiepartij bedoeld was,
11. de uitroeijing van het Jooclsche element
n de Catholiek-Spaansche en Portugeesche
:erk en bevolking, bleek eerlang niet blooteijk eene ongerijmdheid te zijn. Integendeel
verkte dat element, juist door den opgeleglen schijn, sedert 1492 en 1497 des te ster;er en in zekeren zin des te meer ongehinlerd. Bij menigten bleven de Joden in alle
mangen en standen van de beideGewesten
tand houden, wel altijd in gevaar van ontlekt en naar de kerkers en brandstapels
waarop duizenden en tienduizenden den
lood vonden) gesleept te worden, maar terens overal werkzaam en machtig in Kerk
:n Staat en Hof. Schroomelijk zijn van dien
mnatuurlijken
toestand de gevolgen geweest
roer het Spaansche Schiereiland in materieel
!n nationaal, in religieus en zedelijk opzicht.
Van het annnemen des persoons bij Kegeeing en Inquisitie (welke laatste toch ook
veder in andere tijden en onder andere omitandigheden zelfs geen Koninklijk bloed of
sang ontzag), met betrekking tot het opspo*en, uitsluiten, en straffen van bedekte Joden
)f afstammelingen van Joden, kan men zich
laauwelijks
van buiten af een denkbeeld maren. Curieus tevens en ontzettend is een
roorbeeld daarvan door de Gravin D'AUNOY
n de Mémoipes de la Cour d’Espa,gne medegeleeld, uit de laatste helft de XVIIde eeuw.
5ij zelve was eens te Madrid bij een schrikjaar plechtig Auto-da-Fé tegenwoordig, hetwelk ook door de Koninklijke familie, naar
gewoonte, bijgewoond werd. Eene der verlordeelden tot den brandstapel was een jonge
Jodin, de eenige die zich met tranen om geiade tot de Koningin wendde. Met tranen
wendde de Vorstin haar aangezicht af. Het
meisje werd verbrand. Eenige dagen later
werd tot de Grandeza van Spanje verheven
een geslacht, welks vrij versch Joodsche afkomst bij niemand onbekend was; een Oom
van den nieuwen Titularis was lid der Synagoge te Amsterdam, volgens het verhaal
der Fransche Gravin. Het zal waarschijn1ijkl)on LUIS FRANCISCO DE BAëZAgeWeeSt
zijn, door PHILIPS IV tot Markies van Castromonte, door KAREL 11 in 1689 tot Grande
van Spanje verheven.
Doch wat zijn deze dingen bij de schroomelijke gevolgen, die het bloedgierig Inquisitiestelsel tot allerlei nadeel en onheil vaa
de Spaansche en Portugeesche natiën heeft
gehad? De orde eenmaal omgekeerd zijnde
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zoo dat, tegen de natuur van het Evangelie,
de Christenen martelden en de dwalenden
gemarteld werden, bleven vooral na de invoering der nieuwe Inquisitie de vruchten
niet uit. Zich ergerende aan de verregaande
verbastering van het Christelijk geloof in die
gewesten, gebeurde het al te vaak dat niet
slechts Joden van afkomst, maar ook dezulken, die sedert eeuwen tot de dus *genoemde
oude Christenen behoorden, te geluk met de
menschelijke verkeerdheden het Goddelijk
Evangelie verlieten, en in de Synagoge hunner Israëlitische land- of stamgenooten kwamen schuilen. Ook onder de voorname hier
genoemde geslachten hebben meer dan een
tot die laatste soort van uitgewekenen behoord.
Doch het is meer dan tijd, deze proeve van
genealogisch-historische
merkwaardigheden
hier te besluiten. Genoegzaam moge zij geweest zijn om een denkbeeld te geven der geschiedenis eener belangrijke afdeeling van
dat gantsch eenige volk, het Openbaringsvolk,
sedert achttien eeuwen het volk der voorbeeldelooze verstrooijing - en instandhouding,
verdrukking en dooding, en - onvernielbaarheid.
De lotgevallen , de eigenaartigheden,
de
bestemming en de onafgebrokene leiding van
dat volk door den God zijner vaderen,om
wier wille zij beminden blijven, schoon om des
Evangelies wille tevens vganden (Hom. X1: 2 8 ,
29), worden dagelijks in onzen tijd meer en
meer het voorwerp van nasporing en bespreking bij meer dan ééne richting. Ook zijne
velerlei mysterieuse lotgevallen in het Spaansche Schiereiland worden door Joodsche en
Christelijke, Duitsche en Iberische geleerden
meer en meer onderzocht en aan het licht
gebracht. Wat mij betreft, deze (ook heden
nog door mij aangehoudene) studie behoort
onder de wegen en middelen, waardoor het
den God mijner vaderen behaagd heeft mij
te leiden tot de erkenning en aanbidding van
den door Hem beloofden Koning en Zaligma.ker aan Israël en door Israël aan alle de
volkeren. Ik heb mij daaromtrent in de
ruimte uitgesproken in de voorrede van mijn
Israël en de Volken, waarin, zoo ik meen, een
destijds bij het Nederlandsch Algemeen nog
vrij onbekend historisch onderwerp het eerst
ter sprake gebracht werd. Sedert is de Literatuur van dat vak, door allerlei belangrijke en vrij wat geleerder en meer uitgewerkte Schriften en Bijdragen, zoo in het
Hchiereiland als in Engeland, íFrankrijk,
Amerika, en vooral Duitschlaqd,in
steeds toenemende mate vermeerderd geworden. W,elk
een blijdschap en dankstof was het voor mijn
hart, toen het mij bleek dat.de diep geleerde
Schrijver van het artikel Juden (Geschichte)
jn de Encyclopiidie van EBSCR en cnnsen,tw.
Ul. LX.

R. SELIQ CASSEL, die, toen hij in 1850 dit arti kei uitgaf, nog zoo kenlij k Israëliet ook van
Godsdienst was, thands (sedert 1854, zoo ik
gis) even als ik zelve, - en wie weet of niet
ten gevolge mede van dezelfde studiën?-een
belijder en verkondiger van dien Geborene
te Bethlehem en Gekruiste op Golgotha is goworden, voor wien eenmaal tot heil van zich
zelve en tot zegen van geheel de aardegantsch
Israël als voor zijnen lijdenden en medelijdenden Messias en Goël buigen en knielen zal!
Ik besluit deze, mij zeker niet te lang gevallen, schoon door uitgebreidheid hier misschien onbescheiden geworden bijdrage tot
de historie van mijn volk, met het (hoe kan
het thands anders?) voluit onderschrijven van
mijn naam
I(~AA~DACO~~F)A.
Centen (VII. bl. 158 ,Vr. 194 ; vgl. bl. 286,
341 en VID. bl. 137). Er bestaan centen,
waarop later eene L gestempeld is, vermoedelijk om deze voorloopig als Belgische munt
van Koning LEOPOLD gangbaar te maken. In
mijne verzameling is er eene van het jaar
1822, geslagen te Brussel, waarop deze L op
de vroegere Wis gesteld.
S. v. N.
Milkaton (VIII. bG,Vr. 87 ; vgl. bl. 176,
210; 1X. b1.42,114,309). Met belangstelling
las ik onder het laatste artikel over Milkaton iets aangaande den naamsoorsprong der
abrikoos, hetwelk ik ook ter sprake gebragt
heb in de nFlora en Pornona,” Jaarg. 1857, bl.
199 en 239. - Het is wel niet denkbaar, dat
het woordabrikoosvanEngelschen
oorsprong
zijn zal. Armenië toch is het vaderland dezer
vrucht, en de ouden noemden haar Halus armeniacu,den appel van Arme&?. Het is bekend,
dat de Bomeinen haar t,e danken hadden aan
LUCULLUS.
Maar vanwaar komt de naam
abrikoos? Dat dit zoo gemakkelijk niet te
bewijzen valt, zal hieruit blijken, dat de
oudste Fransche schrijvers schreven apricot,
aprécot, aprecock en in de eerste tijden der
boekdrukkunst vindt men a-précot, a-p&oke.
Men heeft hierin eene verbast,ering gezien
vanpraecox, vroege vrucht, vroege bloesem,
maar de Grieken schreven reeds XS~WUXXCI,
terwijl de Arabieren de abrikozen noemen
1Tiericoch en bij verbastering Bercoch. De Arahische naam heeft dus groote overeenkomst
met den Griekschen, zoodat BURNETT meent,
dat het woord abrikoos regtstreeks afkomt
van het Arabische Bercoch.
Jn SERHURIER, Fruìtkundàg Woordenb., dl.
I. bl. IS, leest men, dat de abrikozen bQ de
Romeinen ook wel Epirìsche appelen heetten,
NaZa epirotica, welke naam mede volgens
sommigen eenige overeenkomst zoude hebben met het woord abrikoos. - Van meer gewigt voor de etymologie is de nsamsafleiding
van het Latijnsche e’n apriw , aan de con bbot-
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gesteld, omdat er weinig boomen zijn, die
zoozeer eene zonnige standplaats behoeven
als de abrikoos, (zie VAN HALL, Neêrlands
Plantenschat oj Landhuishoudkundige Flora,
bl. 65), waarom de Perzianen haar ook zeer
galant noemen nhet zaad der zon.” Dat de
oudste Fransche schrijvers apricot schreven,
en dat men in de eerste tijden der boekdrukkunst leest van a-précot, kan welligt voor het
Latijnsche
ì?a aprico tot bevestiging strekken.
W.C.SPOOR.

Milkaton. Abrikoos, in het Latijn malum
armetiiacum,
of ook wel a.lleen armeniacum : in
het Italiaansch albicocca of albercocca: in het
Spaansch al6aricopue : in het Portugeesch damasco : zal wel de Italiaa~nsche woorden albeTO, een boom en cocco , scharlaken ten grondslag hebben, zoodat het moederwoord eigenlijk scharlakenboona beteekent. Van AlDericot
op Abricot is zoo’n heele groote sprong niet.
Ik trek de afleiding uit het Italiaansch v66r,
omdat de Italiaansche gemeenebesten , als de
oudste handelsstaten in de latere geschiedenis van het Zuiden, wel het eerst de kennis
aan boom en vrucht door Europa zullen verspreid hebben.
J.H.VANLEXNEP.
[Het ia evenwel niet de boom, maar de vrucht die deze
kleur heeft. Zouden wij den oorsprong van het woord ook
moeten zoeken in het arabische berkoch, waarop de Heer
WOOR ous wust, verbonden met het arabische lidwoord
aZ? Zoo ja, dan is daaruit eerst het spaausche al6nricoque
ontstaan en hieruit weder albercocca , later albicocca,

abricoq,

apricot en aprikoos.]

De Leeuw van .Kurdistan (VID. bl. 226,Vr.
270; vgl. bl. 337 en 1X. bl. 346). Eene prent,
voorstellende den Leeuw van Kurdistan (Der
Löwe von Kurdistan) is mij zeer wel bekend ;
zij was om de menigte geharnaste en fraai
uitgedoschte personen, die er op waren, mijne
lievelingsprent om te kleuren. In ‘t verschiet
ziet men schepen: op den voorgrond een’ ridder met uitgetogen zwaard en het lijk van een’
gesneuvelden ridder v66r hem op den grond ;
bijstanders SALADIJN (2) RICHARD Leeuwenhart (??), zijne Koningin (???), edelvrouwen
en gevolg. Ook ik was vaak benieuwd om te
weten welk tooneel deze afbeelding eigenlijk
voorstelde, en ik heb er niets naders op ten
antwoord gekregen, dan dat het een tooneel
was uit een Duitsch stuk.
J.H.VANLENNEP.

Henry Comte de ?Moens (VIII. bl. 325, Vr.
395; vgl. IX. bl. 58,120 en 311j. Reeds veel
is over dezen persoon en zin geslacht vermeld geworden, zoodat J. C. K., naar ik vertrouw, zal voldaan zijn, inzonderheid indien
hij het werk van BUTKENS, Troph. de Brub.,
daarover kan opslaan. Mogt hij echter meer
verlangen, dan ben ik bereid mededeeling te
doen van een eigenhandig door genoemden
HENRY
DEIOENS
op perkamentgeschreven en

.

geteekend
stuk, bevattende zijn wapen, met
bijvoeging
zijner 16 kwartieren, en eene beschrijving en tevens verklaring daarvan,
door hem opgemaakt te Brussel den 19den
Junij 1696.
Tot aanvulling van hetgeen door BISAMBO
t. 1. a. p. wordt vermeld, moge dienen, dat er
eene afbeelding in prentwerk bestaat van het
huis Cronenburg; onderaan leest men: Vrouwe
MARIAMAGDALEXAVAN
ORNIA,
Gravinnevan
Moens, Vrij-Vrouwe van Cronenburg, Loenen,
etc. etc. Ae. 1730.
Zij stierf 1735 en niet 1753, en was de
moeder van HENRY DE MOEXS; zijne vrouw
was ~~~~BURMANIA. Zie Nav. IX.bl. 58 en
120.
V. D. N.
Pertaling van voornamen (VIII. bl. 358,Vr.
448; vgl. 1X. bl. 350). Ik ben het met den
Heer V. D. S. t. 1. a. p. niet eens, ten opzigte
van ‘t vertalen van plaatsnamen. La Haye
rn Bois-le-Dut zijn bepaaldelijk van Franschen oorsprong, en het zoude in een Fransch
schrijvendenNederlanderalIerdwaasststaan,
lie ‘s Gravenhage en ‘s Hertogenbosch te noemen. Ik zet het ook een Franschman om die
namen uit te spreken! Den Haag zou welligt
nog gaan. Bovendien, de namen la Haye en
Bois-le-Dut hebben eene historische beteekenis, terwijl Keizersgracht er geen heeft.Wij
moeten dus hierin het gebruik volgen, dat
wederom de wet volgt der rede en der natuur. Sparenzoude
en Abtswoude, la Forêt
du Spaarne en le Bois de 1’Abbé te heeten, zou
eene dwaasheid zijn, omdat nooit deze plaatsen voor den Franschman van historische
bekendheid zijn geweest n en haar namen ook
lang reeds alle beteekenis hebben verloren.
J.

H.VANLENNEP.

Theodorus Aenailius (1X. bl. 6, Vr. 40; vgl.
bl. 155, 218 en 270). B~~~~~~~THEODORUS
AE~IILIIJS, den beschermer van den in 1560
geboren ARMIXIUS , en den in 1599 geboren
Leidschen en Htrechtschen
Hoogleeraar ANTOXIUS AEYILILJS, die volgens P. P. (bl. 270)
geene bloedverwanten waren, zijn mij nog
tien predikanten van dien naam bekend. En
wel
1. JOHANNES AEJIILIU~, heeftte Appingadam onder het kruis gedrend, doch om het
overvallen dier stad den dienst verlaten.
~.PETRUS
AEMILIUS, dieeen woeligleven
schijnt te hebben gehad. Men vindt van hem
aangeteekend dat hij in 1598 te Ens in den
kerkelijken dienst indrong; een jaar later als
predikant werd beroepen naar Oldendorp in
Oost-Vriesland, in 1601 te Broek in Waterland, alwaar hij in 1608 van den dienst werd
ontslagen. In 1613 werd hij beroepen naar
Ouddorp en Oosterleek, doch weder ontslagen
in 1619.
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3. EQBERTRSAEXILIUS,
alsproponentbevestigd te Lisse, werd in 1604 predikant te
Leiden, alwaar hij in 1610 is overleden.
4. GERARDCJSAEMILIUS, Med.Dr.in1660
als proponent bevestigd te Oud-Begerland
en
sterft aldaar 1701.
5. ROBERTUS AEMILIUS, zoon vanNO.4,
geb. te Oud-Begerland den 29sten Jan. 1664,
proponent geworden 1688en bevestigd in dat
jaar te Nieuw-Beqerland; in 1700 te Delfshaven, in 1702 te Leiden; werd in 1707 onderregent en in 1709 opperregent van het Staten-Collegie, en sterft te Leiden 17 Maart
1729.
6. GERIIARDUSAEMILIUS,ZOO~
van NO.5,
wordt als proponent in 1719 bevestigd te
Rheewijk,
in 1721 te Swammerdam; sterft
1757.
7. CORNELIUS AEI~ILIUB, mede zoon van
NO. 5, wordt als proponent in 1721 predikant
te Egmond-binnen en in 1727 te Haastrecht,
wordt emeritus 1759 en sterft 1764.
8. HENRICUS AEMILIUS, insgelijks zoon
v a n No. 5 , wordt in 1729 proponent, in
1731 predikant te Harin@uizen,
in 1737 te
Moordrecht, wordt emeritus 1763 en sterft
1771.
9. GERHARDUY AEXILIUS, neef(oomzegger) van NO. 5, wordt in 172 1 als proponent
predikant te Barendrecht en sterft in 1771.
10. JAN ANTROXYAEMILI~S, zoonvanNO.
9, wordt in 1748 proponent en in 1750 predikant te Poederogen.
Behalve deze was er te Barendrecht nog
een predikant EGBERTUSAEMILIUSVANAME.
RONGEN,
die aldaar in 1675 als proponent

werd beroepen en als rustend leeraar in 1722
is gestorven; maar OfAEMILIUS OfVAN AYERONGEX
zijn familienaam was, durf ik niet
beslissen, hoezeer het wel waarschijnlijk is
dat AEXILIUS zijn familienaam is geweest.
Ziin
ti- voornaam was toch even alsN”. 1 EGBERTUS, en hij werd in 1721door GERHARDUS AEYILIUS (NO. 9) opgevolgd.
Geen der bovengenoemde personen wordt
vermeld in de geslachtlijst der familie MELIS,
waartoe de Hoogleeraar ANTONIUS AEMILIUS
behoorde.
(74.
Rombout Verhulst (1X. bl. 35, Vr. 64 ; vgl.
bl. 185,270 en 348). Behalve de reeds vermelde stnkken van R. VERHULST, heb ik nog
gevonden: te Amsterdam het monument van
WILLEM
VAN DERZAAN,
te Utrecht datvanw.
J. VAN GENDT. Ook heeft hij nog vervaardigd
detombevan TREODORUSGRASWINKEL,
voor
de som van 700*guldens, het contract geteekend 7 Junij 1669. Het werk was af 17 December 1670. Het originele contract over
het maken der graftombe van SWEERS is te
vinden in de Nat. der Admir. van Amsterdam
van 27 Oct. 1673, en daarin wordt hij ge-

noemd Ijmeester beeldhouwer in ‘s Gravenhage.”
T.
Ds. A. Heinsius (1X. bl. 37, Vr. 74 ; vgl.
bl. 255 en 314). Tot nadere verklaring dient
dat A. of AIIIISHEYNSIUS bij H.VANDAM,~~
JOANNES HEYNIUS bij SOERB~ANS, door mij
voor denzelfden persoon gehouden wordt,omdat bij laatstgenoemde op de Lijst der Predikanten te Goeree geen andere naam voorkomt, die daar eenigzins naar zweemt; daarbij vermeldt deze, even als VAN DAM in
zijne Beschrijving, dat die persoon in 1658 aldaar kwam, doch voegt er bij, dat hij in 1678
van daar vertrok naar Bommenee, terwijl, volgens het berigt in de BeschrZjving, hij reeds in
1676 den 2Osten September zijn’ dienst zoude
geëindigd hebben. Volgens SOERIIANS zoude
Zijn

OpVOlgerPETRUS

VANDERPOEL,

ook&

zoodanig in de Beschrzj’ving genoemd, eerst in
1678 aldaar in dienst gekomen zijn. Doch wat
zwarigheid anders, aan tenemen datHEYNIuS
of HEY%rus te Goeree zal verbleven.zijn, ook
buiten dienst, tot dat hij door een later beroep is verlost geworden ? Wat het AMIS
HEYNFIUS
(want zoo staat er letterlijk in de
Beschrijving) betreft, dit doet aan eene drukfout denken.
V. D. N.
Palmboom (1X. bl. 70,Vr. 113; vgl. bl. 196
en 315). )JHet is een wonderlijcke saeck,
welck ARISTOTELES in sijn Problematibus, en
PLUTARCHUS
in sijn S$nzposiis, verhalen, dat
namentlijck den Palm-boom van sulcken natuer is, dat, wanneer men een groote sware
last op hem leydt, jae hem BOO Beer beswaert,
dat hy selfs de swaerte niet verdragen kan,
dat hy dan niet nedervaerts en buygt, maerna
om hooge groeyt, en den last BOO wederstaet,
dat hy krom daer van wort. Door dese ooraaeck, seydt PLUTARCHUS hebben de h?omeynen
dat de overwinners met PalmI geordonneert,
tbladeren souden gekroont
en geciert worden,
( door dien deses Booms aert is, dat hy geen
( lingh,
welck hem druckt en perst, wijkt,
1 maer altijdt daer door dringht. Hier van
( iaen zijn de spreeck-woorden, Palmamprae( Tipere, dat is, andere te boven gaen, Palmam
j fewe, dat is, den lof daer van dragen, Palmam
t ribuere, dat is, yemant
den prijs geven.
>lDeze verhaling des Palm-booms , en haer
1 wonderlijke natuer, hebbe ick op een ander
1 llaets gestelt. Ondertusschea soo betuyght
cle dagelijckse experientie , dat de Palm-boom
e ;ich even soo wel als andere Boomen van een
é zware last laet onderdrucken. Hier van ge7ren oock niet alleen de Palm-boomen getuyE renis van die in Italiën, maer oock die in InL Ga, en andere plaetsen wasschen. Hier van
7.;ijn oock die oogenschijnl&ke
getuygen, die
aren die plaets gereyet, en sulcks dagelijcka
n net haer oogen gesien hebben.”
I
48 *
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Kan dit excerpt uit ‘t Nieuw-vermeerderde
AcerraPhilologica
V&nPETRUSenJAC.SEBAST~
LAURENBERGH (Amst. 1675), dl. 1. bl. 188 en
188, ook aan J. C. K. in antwoord op zijne
vraag dienen ?
Wat de schrijver hier zegt van een sverhaling” aangaande den palmboom, dien hij
nop een ander plaets gestelt” had, daarop
merk ik aan, dat hi daarbij aan een ander geschrift van zijne hand gedacht moet hebben.
In ‘t Acerra komt ten minste niets meer over
den palmboom voor.
?. ?.
Levensbeschrijvingen
van Vorsten uit het huis
van Oranje-Nassau (1X. bl. 102, Vr. 155 ; vgl.
bl. 225 en 271). S.S. S. heeft gelijk: ik bedoelde graven van NASSAO, en wel de zonen
en volgende nakomelingen van den vader van
WILLEN I. Bij de mij bekende komt nog:
FLLIPS WILLEM,dOOrJ.P.VA~CAPPELLE.In-

tusschen dank ik hartelijk den Heer Bt. voor
de mij eerst onbegrgpeltike
toezending, die
nu eerst is opgehelderd; ik heb die in onze
Volks-B&iotheek
geplaatst. ZEd. melde mij,
ongefrankeerd, wat het kost.
G.P.ROOS.

Volkslied (1X. bl. KVr. 176; vgl. bl. 259
en 272). Bt. zegt: nHet bed, getiteld: Des
Soudans dochter, heeft letterlijk denzelfden
aanhef als het volkslied, waarvan door den
Heer BUDDINGH
mededeeling verzocht werd.”
HUVerw~StnaarLEJEUNE.
Ikvraagopmijne
beurt, of SYELLAERT in zijne Oude en Nieuwe
Liedjes, Gend, 1852, (hunne 75 cents overwaard) het dan niet beter heeft ? Daar toch
komt, bl, 43, onder Ne. 73, voor: De bloensenmaker. (Dit houde ik echter voor een opschrift van den Heer S.) Het begint :
Een Soudan had een dochterken,
Zeer schoon van grooten love;
Zij plukte ‘s morgens bloemekens
Al in haers vaders have.

Het verwondert mij geenszins dat (volgens
L. J.) een onzer tijdschriften het als schandelijk aanklaagde,evenmin
dat het met warmte
verdedigd werd : l*. wordt het kloosterleven
er zeer listig in aangeprezen; 29 is de bruidegom JEZUS zoo vleeschelijk geschetst, dat
de waarachtelijk geestelijk gezinde mensch
er zich, even als hQ die zijn gezond verstand
bezit, aan ergeren moet - en toch - ‘t valt
niet te ontkennen - er iets zoo eenvoudigs,
naïefs, kinderlijks in, dat wij op het slotcouplet weer amen zeggen :
Een heeft dit liedeken gedicht,
Dien God moet gratie geven
Dat ho des Soudans dochterken
Ontmoete in ‘t eeuwig leven.
SXELLAERT plaatst het in de XVIdeeeuw.
Ik denk niet dat de Heer BUDDINGH di8 stukje bedoeld heeft.
G.P. ROOS.

[Bij LE JEUIE, Volksrangen,
bl. 147, komt de Soudanu
dochter voor als overgenomen uit een blaauwboekje, zondernadereaanwijzing. HOFNAN VOIFALLEBBLEBEN,
die het in zijne Hotae Belgicae, p. 11. bl. 59 en verv.,
opnam, vond het alleen in deu Nieuwen Oosrindtiden
Roozeboom. Het komt echter meer voor. In de Oude en
Nieuwe Lofzanyen, Amst. bij de Erfgen. van de Wed.
c. STICHTER , z.j. (No. 112 op de lijst der Liedeboeken
van SNELLAEBT ) vindt men twee verschillende teksten
daarvan achter elkander (dl. 11. bl. 76 en 78). De eerste,
32 vierregelige coupletten, begint:
Hoort toe al die vol liefde zijt ,
Het lust mijn geest te zingen
Een lied van liefde en vriendelijkheyt,
Van groote schoone dingen.
en eindigt:
Hij nam der schoone bij der hand
En sprak met zoete zinnen :
Oorlof, schoon maagd, verbeyd mijn hier,
Ik moet nu gaan naar binnen.
De tweede tekst heeft 54 coupletten, insgehjks van
vier regels. Begin:
Die Soudaan hadde een dochterkijn,
Zij was vroeg opgestanden
Al om te plukken bloemen fijn
Al in haar vaders warande.
Slot :
Al dat haar herte begeeren mogt,
Het werd haar daar gegeven:
Zij zal met JEZUs haar zoete lief
Altoos in vreugden leven.
Met het oordeel van den Heer ROOS stemmen wij niet
in. Wij moeten den tijd, waarin dit lied ontstond, in aanmerking nemen (ons dunkt dat de billijkheid dit eischt) ,
eenen tijd toen men in het Hooglied hetzelfde onderwerp
meende te vinden, toen het niemand ergerde dat de ziel
van den Christen voorgesteld werd als eene minnares,
haren minnaar JEZUS zoekende, maar men integendeel
zoodanige
voorstelling betamelijk, zelfs stichtelijk achtte.
Dat onderwerp -wij vinden het even ongelukkig als de
Heer noos, maar in dien tijd dacht men daar geheel anders over, en het is in ons lied eenvoudig, levendig, bevallig en kiesch behandeld. De eene bewerking verschilt
echter in dit opzigt nog al van de andere. Behalve in
onze taal bestaat het lied in het Hoogdaitsch, Zweedsch
en Deensoh. Vgl. HOFFYANN, t. 8. p.]

Bezitters van allodìule goederen. Rìdderhofsteden (1X. bl. 131, Vr. 182; vgl. bl. 260 en
272). X. vroeg bl. 131 eene definitie van
serie Ridderhofstad. N., met wien L. J. zich
zegt te vereenigen, meent die definitie te hebben gegeven, door te antwoorden : jfeene ridderhofstad is eigenlijk niets dan eene hofstad,
waarop een riddermatig geslacht woont.“Maar wij zouden hem willen gevraagd hebben, of dan elke hofstad, op welke een riddermatig geslacht kwam wonen, eene Ridderhofstad werd? En of eene Ridderhot%&
hare qualiteit van riddermatig verloG;-aïi
een burgerlijk geslacht zich er op vestigde?
Zeker neen. Er waren eertijds in de provincie Utrecht drie en zestig Ridderhofsteden als
zoodanig erkend, waarvan de lijst te vinden
is in den Tegenwoordigen Stnat dier Provincie,
dl. 1. bl. 192 en volg. Geen riddermatig persoon , al ware hij van den hoogsten adel, kon
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dit getal eigendunkelbk
vergrooten, dool
zich op de eene of andere hofattad te vestigen
En geene der opgemelde Ridderhofsteden ver
loor hare hoedanigheid van Ridderhofstad
wanneer zij door een niet adelijk persoor
werd bezeten of bewoond. Zie hier een VOOP
beeld: Het huis Draakenbury bij Eemnes wal
reeds in 1340 riddermatig bekend, het werd
in 1536 als zoodanig door de Staten van
Utrecht op de lijst der Ridderhofsteden geplaatst. In ‘t laatst der XVIIde of in ‘t begin
der XVUlde eeuw kwam dat huis door kooy

208 ; vgl. bl. 275). In de Opgave vanBeschrgvingen der Gewesten, Steden en Plaatsen in het
Koningl-ijk der Nederlanden, door Mr. J. T.
B(ODEL)N(YENHUIS),
te L(eiden), geplaatstin
den Vriend des Vaderlands (1830)) dl. IV.
No. 4, leest men :
,,Chronyk van Zeeland verkort en aangevuld,
met platen en kaarten. Middelb. 1778-1779.
dl. I-XIV. 12O.”
(IFDe uitgekomene stukjes van dit werk
behelzen de stadsbeschrijving van Middelburg. Hetzelve wordt niet in J. w. TE WA-

aan den Heer GEORGE

TERS

~~~~~~~,diealsniel

adellijk er de regten niet van kon uitoefenen
maar het bleef daarom een Ridderhofstad.
en toen het in 1768 kwam aan PIETER Baron
VAN OUTSHOORN, trad deze weder in al de
regten er aan verbonden. Tijdens een niel
adellijk persoon een Ridderhofstad bezaí
sliepen de regten, aan zoodanige bezitting
verbonden, maar waren niet dood. Een Ridderhofstad bleef Ridderhofstad, doch de eigenaar kon, van zoodanige hofstad, niet beschreven worden, ten zij hij tot de regte Bidderschap behoorde, evenmin als een Edelman
beschreven kon worden, ten zU hij bezitter
van eene Ridderhofstad ware. Voor de Edellieden hadden die hofsteden alzoo meerdere
waarde, dan voor onadellijken, zoodat zU
meest in handen van Edellieden waren. Deze
toch konden alleen de repten uitoefenen, die
aan Ridderhofsteden waren gehecht. - Het
Utrechtsch Plakaatboek geeft, dl. 1. bl. 154,
de volgende definitie van Ridderhofstad of
regte Ridderwoning, dat is, )ldat een Huisman
sig op dezelve veilig bergen mogt met lyf en
goed, en er in tijd van nood, veilig op slaapen.” Maar die definitie is bijna onverstaanbaar, zonder eene juiste kennis van de vroegere toestanden van Edelen, vrijen en onvrijen.
Eene uiteenzetting dier toestanden zou meer
ruimte vorderen, dan het bestuur van dit
Tjjdschrift
ons zou kunnen toestaan. De
regten der havezaten in Overijssel en in de
Graafschap Zutphen, hadden veel overeenkomst met die der Ridderhofsteden in Utrecfzt.
Doch al die regten zijn verdwenen.
Cl,.
Simon Goularts fundie (1X. bl. 131, Vr.
185; vgl.bl.$Jl). &XON SlY01SSEGOULART
huwde in 1639 ALETTAFRANS~~.MEERMAX,
weduwevan

FRANCOISHERMAXSSE

VANBER-

GEX, uit welk huwelQk geene kinderen zijn ;
zij stierf zeer oud den 11 den November 1680 ;
zie FERWERDA, Genealogie MRERMAX, 6degeneratie. Deze SI&lOX GOULART zal zeer denkelijk een zoon van den Amsterdamschen
Waalschen predikant geweest zijn. Aan den
H~~~ELSEVIER

zij het nader onderzoek in

de Amsterdamsche registers dienaangaande
V. D. N.
aanbevolen.
Zeelande

Chrongk

verkort (1X. bl. 133, Vr.

Catalogus, maar wel in dien van c. A.
VAN WACHENDORFF,
aan L.P. VANDE SPIE-

toegeschreven ; anderen geven als schrijver der acht eerste deeltjes Ds. A. 's GRAVESANDE, en van de volgende den Heer . . . COYGEL

VENANT Op,")

Het door mij bezeten exemplaar is in drie
deeltjes compleet, en bevat meer dan &ne
stadsbeschrijving van Middelburg. Ik heb
den Catalogus van VAN WACHESDORFF~~~
eens als zeer naauwkeurig hooren noemen.
Wat is hiervan ?
%
Van esse ‘t ende (1X. bl. 135, Vr. 223 ; vgl.
bl. 278). COTSTANTER
zal gelijk hebben, zoo
er ergens in zwang is esse. VA‘S DALE doelt
op ons Zeeuwsch-Vlaamsch, nog gebruikelijk, van ensen tenden, van het eene eind tot
het andere,
G.P.ROOS.
rolle Veldskug (1X. bl. 163, Vr. 249; vgl.
bl. 352). Bij NOORDEWIER, Nederduitsche
Regtsoudheden (te Utrecht, bij ICEMI‘JK en Zn.,
1853) vind ik hieromtrent op bl. 232 het volgende:

l>Veenen en andere gronden werden bij
ons, bij scheiding - vgl. de Stukken betrekkelijk het land van Ravestein 76 ad a. 1332 en
90 ad u. 1349 - verdeeld in slagen ; eene
marke slaan is ze verdeelen. RACER-, Overzj’sselsche Gedenkstukken, 2. 197. Staphorst is in
vier slagen verdeeld. MAGXIN , Besturen, 1.2.
114. Van daar ook hoefslrg , term van dijkbedrijf, slag eener hoeve ter verzorgiyg. VgI.
BUYDECOPER op~EL1s STOKE,~. 604enCodez, uitg. Hist. Genootsch. bl. 69. Slach de
òssato. Eene andere, welligt betere verklaring geeft de 161. noot op VELIUS, Hoor?z,
117.”
Het 31 Oorslag” onder dngerlo en Zevenaur,
loor V. D. N. ann.sehaald, zal zijnen naam.
Nel verschuldigd zyn aan de gewoonte, om
le bij verkoop en overdragt van eigendom
*
)pzettely 1. k meegebragte
jongens )I ten oirconle van dien b2j de ooren te grgpen ende te reck)oren."O~~E~5, Leyden,26, aangeh.bij SOORXXWIER,bl. 36.
J.H.VANLENYXEP.

Wctpèn van Lumey (1X. bl. 164, Vr. 254;
;Igl. bl. 352). Ten vervolg op het door mij
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reeds geleverd antwoord, wil ik nog bijvoegen, dat in mijn bezit is een fraaiportret, afgesneden, zonder eenige letters, kl. 4O. formaat en en medaillon, met bijwerk in de hoeken. In den bovensten hoek links ziet men
een wapen, blijkbaar dat van VAX DER MARCK,
zoo als in het Recueil Heraldique des Bourgemestres de Liège, p. 22 6 en elders, voorkomt,
van goud met een dwarsbalk, geschakeerd
van zilver en keel, vergezeld van een leeuw
van keel, uitkomende van den balk, Ofschoon
de kleeding, de gebloemde mantel met den
ketting over de borst, veel overeenkomst
heeft met die van LUMEY, en ook het profil
gelijkende is, zijn echter de haren geheel anders, glad en steil, en de halskraag plat omgeslagen, de persoon veel ouder, zoodat ik in
twijfel ben, - Wie kan mij zeggen wien dit
voorstelt ?
’ V.D.N.

zoo gebiedende wijs zijn wensch te kennen
om den man te zien, dat men niet durfde nalaten aan dit verlangen te voldoen.
l>Den 28sten April 1670 met het vallen van
den avond, werd de ridder in ‘sKeizers ziekekamer binnengeleid. Het vertrek was
slechts door twee waskaarsen verlicht, die
daaraan een somber voorkomen gaven. Het
bleek gelaat van LEOPOLD , zijne ingevallen
wangeu , zijn kwijnend voorkomen, de gedruktheid, welke hij gevoelde, zijn brandende dorst, diedoor niets te lesschen scheen,
troffen den scheikundige, die hem bezocht,
met verwondering. Hij was in zijn geest bezig met te overpeinzen, welk vergif (want
dat hier vergif werkte, zag hij duidelijk) zulk
eene uitwerking kon te weeg brengen, toen
reeds in den aanvang van het gesprek zijne
oplettendheid getrokken werd door de roode
tint en de bewegelijkheid van de vlam der
3’. Borri (1X. bl. 164,Vr. 256 ; vgl. bl. 283, was- of eigenlijk kerkkaarsen (want dat zij
316). Hoewel men, uit hetgeen door C. M.A. lat waren toonde hare grootte en andere kenH., C. P. L. en vootal door K. v. S. No. 2
merken).Een
witachtige damp ging er uit op
over dezen persoon is meegedeeld, genoopt sn had de zolderimr der kamer met een ziutwordt eene ongunstige meerring omtrent hem baar bezetsel overdekt. Een zonderlinge re;k
op te vatten, geloof ik toch, dat men hem on- vulde ook geheel het vertrek.
recht aandoet, hem voor niets meer dan een’
s),lJwe Majesteit ademt een vergiftigde
dweepzuchtigen kwakzalver en arglistigen lucht in ,” ” zeide de chemist; j>wees zoo goed
bedrieger te houden. De goedgunstige lezer an doe uwen doctor roepen.”
en br. J. C. K. vooral, ten wiens believe in>jDe doctor kwam, en de ridder rigtte diens
zonderheid ik deze bijdrage tot de biografie oplettendheid op de zonderIinge
versch$nsevan BORRI lever, oordeele!
len, welke de waskaarsen te weeg bragten.
In 1670, in de dagen toen de Hongaarsche Men ging er andere halen uit het vertrek der
Protestanten te vuur en te zwaard door de Keizerin ; z$ gaven een zachter licht, brandItoomsche kerk vervolgd werden, werd Kei- den met eene stiller vlam, zonder damp uit
zer LEOPOLD van Oostenrijk, die met dat vro- te geven en zonder te knapperen. Een gouden
me werk des te eerder den hemel meende te randje, onderscheidde de kaarsen van den
kunnen verdienen, ernstig ziek, en zijne zieke, van boven en van onderen ; ongetwijkrankheid ging van zulke vreemde verschijn- feld had men tegen vergissing willen waken.
selen vergezeld, dat zane geneesheeren er ge- Sedert Vrouwendag
werden in de vertrekheel door van hun stuk gebracht werden en ken, door LEOPOLD bewoond, geeue andere
ten einde raad geraakten. Alles, wat men tot dan deze goudgerande kaarsen gebrand. Er
genezing aanwendde, mislukte en men vrees- was nog vijf en dertig pond van die gevaarde niet,s anders, of ‘s Keizers dood was nabij. lijke waslichten ongebruikt over. Men onder>,Terwijl hij in dezen bedenkelijken toe- zocht ze scheikundig, en bevond dat de pit
stand verkeerde, bragt men gevankelijk te in eene ontbinding [oplossing] van arsenicum
Weene?& aan den Milaneschen ridder FRAN- gedoopt en vervolgens met was omgeven was
CESCO BORRI, een vermaard alchymist.
De geworden. Een hond, dien men een stukje
onafhankelijkheid van zijn karakter en de der vergiftigde pitten, onder vleesch gemengd
vrijmoedigheid, waarmede hij voorzijuemee- liet opeten, stierf in drie uren tijds. De nog
ningen uitkwam, had hem den haat van den niet gebruikte kaarsen hielden niet minder
Pauselijken stoel en dien vau LOYOLA'S Tardan derdehalf pond arsenicum in.
tufen op den hals gehaald. De Paus had35000
,,De ridder BORRI en de doctor hadden den
francs uitgeloofd aan die hem in zijne handen zieke oogenblikkelijk in een ander vertrek
zouleveren. De dus vervolgde had de wijk ge- doen brengen. Zij behandelden hem nu genomen naar Defaemarken. Daar hg echter on- meenschappelijk, en BORRI, hoezeer als geder een zachter klimaat wenschte te leven, vangene in het oog gehouden, verliet het paging hij naar Constantinopel op reis, en had de leis niet meer. Het eerste middel, dat zij den
onvoorzigtigheid zijnen weg te nemen door lijder toedienden, werkte allergelukkigst, en
Moravië, waar de Apostolische Nuntius hem gaf de hoop hem te zullen redden. Den 25sten
deed vatten. Toen de Keizer, die met de alMei was LEOPOLD genezen. Alstoen werd de
chymist hoogelijkingenomen
was, hoorde dat
ridder weder in handen van den Apostolideze adept zich te Weenen bevond, gaf hij op schen N-un tius gesteld, naar Bonus gebragt ,
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en veroordeeld om zijne beschouwingen over
God en de natuur in te trekken, waarna hij
in altoosdurende gevangenis werd opgedoten. De Souverein, dien hij van een onvermijdelijken
dood gered had, was niet magtig
genoeg om hem aan de klaauwen der RoomscheInquisitie
te ontrukken: hU bewees hem
zijne dankbaarheid alleen door hem een jaargeld van 200 dukaten toe te leggen. De
schrandere natuurkundige eindigde zijn leven op het kasteel St. Angelo, na er vijftien
jaar gevangen te hebben gezeten.”
Tot dUSVerreALFREDMICHIELS,aan
Wiens
zeer interessant boek, dat, in eene Nederduitsche overzetting, onder den titel van
Oostenrijk. Geheime geschiedenis der Oostenrijksche regering onlangs te Amsterdam bij
VAX DER XADE 't licht zag, ik het bovenstaande ontleend heb. Zie IIe stuk, bl. 132 env.
Ineennoot opbl. 135zegt MICHIELS~O~, dat
BORRI zelf een dagverhaal van zijn verblif
bij den Keizer heeft nagelaten, terwijl hij ten
overvloede verwijst naar FESSLEB,
Geschichte
der Ungern, 1X. S. 182 u. f.
A. L.LESTURGEON.

Galante dichtluimen van Mr. W. Bilderdijk
(1X. bl. 165, Vr. 261; vgl. bl. 321). Ikgeloof
niet dat het prul bij MULDER 11 verschenen
van BILDERDIJK is: l”. TOLLEXS maakt het
niet bepaald uit en 2O. het daarin voorkomende j)Suzanna”
vindt, men aangehaald in
het 2e deel (2e dr. bij MESSCRERT 1835) der
Krekelzangen,
bl. 104, en onder het motto :
aRepellere, Justum” vinnig maar waardig
tevens weersproken :
~Zwgg, smaadlijk spottrenras, of hou
Uw ranken beter in den mou ,” enz.
I

G.P.ROOS.

[Vgl. het dezer dagen verschenen werk van Mr. I. DA
COSTA, de Menschen de Dichter W. Bilderd$k,
bl. 408,
waar Mr. HENDBIKRIEPBNIJDER
de auteur der &l&
Zuimefl genoemd wordt.]

Symóoliek der kleuren (1X. bl. 202,Vr. 283 ;
vgl. bl. 322). Zoo als D. te D. aanmerkt, bestaan er verschillende verklaringen hiervan.
Onder mijne papieren vond ik een blad, waarop met eene oude letter geschreven staat als
volgt :
CoZeur-Verscheidenheit.
Men zeit gemeenelyk , en hout het voor gewis,
Dat yder coleur heeft zijn beduidenis.
Het Groen, beteekent Hoop, het Orangie, den Druk,
Het Ztoart, Standvastigheit, het Hemelsblaeuw, Geluk.
Het Paers; Vermetelheit, het Wit, een Rein gemoet.
Het Donker-graeuw , de Vrees, het Inkarnate, Bloet.
Het Columbp, de Min, het Purper, Overdaet.
Het Geel, de Dertelheit, het isabeilo, Haet.
Het Appelbbeisem, Tok, het Lezzrkleur , Berouw.
Het Root, Voorsightigheit , het Roten-root , Ontrouw.
Nu gy, dewelke weet des kleum beduidenis,
Ai lieve, zeg, wat u het aengeuaemete is.

Voor my, ‘kweet wat ik draegh, maar zoo hier kiezen geit,
Ik kies een mengelmoes van kleuren, dus gestelt:
Veel Wit, wat Columbyn , meer Groen, maer meestal
Blaeuw ,
&en Orangie, geen Paers, geen Isabel, geen Graeuw.

Isabel beteekent nu gemeenlijk getrouwe
Lief de, want men zeit Isabel, Amour jidel.
Het Feuille-mort beteekentveplorene
Hoop.
Uithoofde van de blijkbare verscheidenheid van beteekenis aan de kleuren in vroegeren en lateren tijd gegeven, zal het hoogst
moeilijk zijn, de oorsprong daarvan bepaaldelijk op te geven, daar ook deze moet verschillcn zoo dikwerf de beteekenis verandert,
en waar ook ongetwgfeld veel willekeurigs
onder loopt,.
V. D. N.
Jacobus Geusius (1X. bl. 202,Vr. 284; vgl.
bl. 322). Aan het vermelde over dezen t. 1. a.
p. kan worden toegevoegd, dat hij omstreeks
1670 geschreven en uitgegeven heeft: Annam
et Caipham ex orco fugitivos; victimas humanas,
in 2 deelen volgens opgave bij JOCHER, GeE.
Lex. in voce.
V. D. N.
Eenìge predikanten (1X. bl. 203, Vr. 287;
bl. 3%). AGGAEUS HAITSMA is in 1748
den 23sten April te Franeker proponent geworden.
ARNOLDUSLANDREBEN,
denl4denOctober
1679 proponent geworden, werd dat jaar
predikant, te Woudsend en IJpekolsga, Classis van Sneek, in 1681 te Roordahuizum, Classis van Leeuwarden, in 1685 te Dronrqp, Classis van Franeker, in 1689 Deputatus, en in
1695 Praesis Synodi te Dockum, in 1696 predikant te Franeker, Praeses der Synode aldaar 1707. Behalve zijne schriften over de
Thessalonicensen en Phi@pensen, is ook bekend een Vraagboekje van LANDREBES en
S&AGMAxS. Z;jn portret in ovaal, in 4O., met
omschrift: ARNOLDLIS LAXDREBET, dum viveret Ecclesiastes Franepueranus, hij, staande
met zware paruik, mantel en bef, de regterhand op de borst houdende, achter zich hebbende een boekenkast, met groote folianten,
is door H. DE VALCK geschilderd, en door w.
JOYGXAN gegraveerd ; de prent , van achteren
bedrukt, is blijkbaar uit zijn werk over de
Philippensen. Zie GREIDANUS, Naamlijst, en
anderen over hem.
I~LBERTUSNOORDBEEK,
Bentheimiensis van
Noorthoorn, den 6den Julij 1670 in de Classis
van Zevenwouden proponent gewordon, werd
in 1673 te Aengwirden of Tjaalbert beroepen,
in 1684 te Stavoren, in 1697 te Workum, overleden in 1720. Zÿn boek over den Profeet
JIzRE~IIA
is te Utrecht uitgegeven, en in 1730
en later nogmaals te ‘s Hage.
AMBROSIUSDORHOUT:
vanhembestaatook
nog een werk, handelende over het geslacht
I Ivan Zerubbabel, en eene Verhandeling over
vgl.

.
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Gothen in de &im (VI. bl. 305, Vr. 463).
DE GROOT, Parall.
?*erupnp., cap. 25.
zegt, dat men door gezantschappen wist, dat
Mr. W7Zlem Bartjens (1X. bl. 203, Vr. 288 ; kg de bewoners van de Krim nog volmaakt de
der Hollanders bespeurd
vgl. bl. 353). Deze, in de kameraarsrekening taal en zindelikheid
te Zwolle voorkomende, was niemand anders werd, en tevens hunne met eenvoudigheid
dan de populair geworden @fermeester, of- gepaarde schranderheid. MEERMAX, in zijne
schoon hij een Amsterdammer van geboorte aanteekeningen op dat werk, dl. 111. bl. 500,
moet geweest ziin. zoo als bliikt uit de titel- deelt uit de Litzgua Belgica van VAN DER MIJLIUS, met korte woorden mede wat BLJSBECQ
plaat duer uitga& van zìjn C$@erboek, totRotterdam.bìi de Wed. van MATHIJS BASTIAENSE. in de Krim gezien en gehoord heeft, en gaat
AO.lGiS,&arop zijn portret enmedaillon,met
dan voort: I)Ook Du nog, voegt VAN DER MIvrij wat bij werken tot omschrift: Dieu est man LIUS in 1612 er volgens latere berigten bij,
‘dut Aet. 46 ; boven aan in een vierkant staat: spreken vele duizenden menschen in de Krim
doch
De Cyfferinge van WILLEM BARTIEWS, Amster- buitens huis Grieksch of Tartaarsch,
dammer, inhoudende, enz. ; hieruit blijkt te-- binnen hetzelve Hoogduitsch. Ook wordt het
vens dat hij in 1593 aldaar moet geboren zuidelijke gedeelte van dat schiereiland nog
zgn. Van zijn boek hebben menigte van uit- Gothia of Gothland genoemd. - Intusschen
gaven bestaan, men zie daarover VAN DER heb ik in een werk, dat ruim eene eeuw
na VAN DER MILIUS is uitgekomen, ik meen
AA, Biogr. Woordenboek, volgens wien het
eerst in 1633 met privilegie der Staten Ge- WITSENS Noord elr Oost iartar2jen, waarin
neraal zoude zijn uitgegeven, alsmede de bei- het gansche schiereiland beschreven wordt,
de deelen van het boek in 1637 te Zwolle ge- vruchteloos gezocht naar iets dat den mindrukt door GERAERT BARTJENS, Boeckver- sten zweem van overeenkomst tusschen de
kooper aen de Merckt; deze zal zeer denkelijk inwoners en de volkeren van Duitschen stam
een broeder of een zoon van hem geweest verraden konde. Men ontdekt er in dat werk
zijn. Over zijne rijmkunst wordt ook door slechts een hoop woeste Tartaren, die een
VA?T DER AA t. a. p., zeker in navolging van soort van Turksch spreken, naar de Russische zijde met wat Persiaansch vermengd,
WITSEXGEYSBEEK,
ongunstig berigt.
V. D. N.
en die in ellendige hutten hun verblijf houden. Ik herinner mij ook niet, in ‘t geen de
nog levende en vermaarde PALLAS er van
ANTWOORDEN.
heeft medegedeeld, iets gelezen te hebben,
Reisje door Westfriesland en Waterland waaruit men op zou kunnen maken, dat er
(IV. bl. 197, Vr. CU). Het door den vrager nzg tegenwoordig sporen van deze gelijkheid
íyn overgebleven.”
LAMED.
bedoelde zal wel zijn een uitstapje naar Noordholland, voorkomende in het Leeskabinet,
Jaarg. 1851, dl. 11. bl. 16 en 136. De schrijJansen en Johannes Marcus (1X. bl. 102,
ver noemt zich G. VA?3 OLDEXRODE; zìjn ware Vr. 156). Mijne nieuwsgierigheid naar JANnaam was (vergis ik mij niet) K. MEIJER, voor SEX wordt nog sterker gespannen. Ik lees in
,
twee of drie jaren hier ter stede overleden. SCHNEIUERS Handbuch der Erdbeschreibuag
Het onmiskenbaar talent, dat in deze reisbe- het volgende b$ de vermelding van Regentsschrijving doorstraalt, doet het te meer be- tomn 1 Sierra Leona): 1500 E., blühendes Mistreuren, dat de auteur, die achtereenvolgend sionsdorf; Missionar JANSEN und Frau, schöschoolmeester, bakker, organist, deurwaar- ne steinerne Kirche, Missions Schulen , enz.
der en kwakzalver was, eindelijk als opstel- JANSEX en zijne vrouw schijnen dus in dat
ler van requesten en bedelbrieven in het har- werk als beroemde personen aangemerkt te
tje van de Jordaan doodarm, en wel door worden.
G.P.ROOS.
\
eigen schuld doodarm, is gestorven.
J. Aifzema (1X. bl. 202, Vr. 277). JOHANN
AJTZEMA of AYSMA wordt vermeld bij BAYliet getal dertien (V. bl. 215,Vr. 219). Deze LE, Di&, art. LB0 AB AITZEIdA 2blS tf3 zijn
vraag tot heden niet beantwoord zijnde, vraag Leeraar (Mivistre) en schrijver van het
ik of werkelijk de oude Romeinen het VOOI werk over cle Sibyllen. Ook JÖCHER, Gelehrt.een ongeluk achtten met 13 aan eene tafel te Lexicon, voce LE0 AB Ar*rzgixA,noemt hem een
zijn? In Zeeuwsch-Vlaanderen heeft men: priester, die ) behalve genoemd werk, ook te
Irdertien is een duivelsch dozijn,” men zegt, Amsterdana heeft uitgegeven het Rcckder Goohet ziet op het laatste Avondmaal van CRRIS- den. In de genealogie van AYSYA, 6de generatie, bij FERWERDA, wordt vermeld JOAN
TGS met de twaalve, waaronder de duivel
VAN AYSMA,
zoon van LIEUWE, deze was ge
JUDAS. Het zou dus wel een vooroordeel of
V. D, N.
bijgeloof kunnen zijn, dat onder Christenen huwd en had twee kinderen.
G. P. R008.
ontstond.
Nanareth, beide in 8O. Zie B.
rol der godgeleerde schrzj’vers.

MOURIK,

Naana-

“V. D. N.

HUGO
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H. Mìdderìch

(1X. bl. 202, Vr. 281). H
, Lid en later President der Na,
tionale Vergadering, was een afgevaardigdt
of een der Representanten uit Rotterdam; hi
behoorde tot de R. C. gezindte aldaar, er
oefende, naar men meent, het bedrijf vat
wijnkooper
uit. Zijne handelingen in de Nationale Vergadering zijn breedvoerig medegedeeld in de Vervolgen op de Vaderl. Historit
van WAGENAAR, alwaar ook zijn portrel
voorkomt dl. XXXIX , gegraveerd door R,
VINKELES; zie voorts het Reyiater, dl. XLVII,
en CORN. ROGGE, Gesch. der Staatsregeling,
alwaar zijn silhouet, pl. 111, voorkomt. Hij
moet reeds vroeg overleden zijn, en zijne weduwe zoude hertrouwd met den Heer WAP
en bij dezen moeder geworden zijn van Dr.
JAN J. R. WAP, thans te Delft, die welligt meel
b+onderheden, MIDDERICH betreffende, zoude kunnen mededeelen. Men wil dat een zoon
van hem thans nog te Parijs verblijf.houdt :,
eene dochter moet gehuwd geweest zijn mei
een’Hoogleerasr
te Gent, die nu reeds overles
V. D. N.
den is,
HIDDERICH

Tertianen te Amsterdam (1X. bl. 204, Vr,
2941. Mag ik MARS verwijzen naar mijn Geschìedk. averzìgt van de kloosters en abd$en ìn
de voormalige graafscAappe8
van Holland en
Zeeland, dl. 1. bl. 202 volgg., 405 volgg. ?
Dr. ROMER.
Tertìanen te Amsterdam. MARS kan hel
weinig verbindend programma der Tertianen
niet verbinden met kloosterleven. Het heefl
mij steeds verwonderd, dat ANNA VAN BOURQONDIE, in 1499, het Aardenburger BagUnhof in een klooster van zusters van den 3den
regel van ST. FRANC. veranderde. Thans niet
meer. MARS leert ons dat die orde niet streng
was, der Bagijnen regels evenmin. De Bagijnhoven waren enkel toevlu tsplaatsen
‘voor jonge douhters,dieeene
rustpfaats zochten bij de stormen des levens. Dit hof te Aar,&n&urg vervallen zijnde, werd in een Franciscaner vrouwenklooster herschapen, omdat
het daar het meest mede overeenkwam.
Q.P.ROOs.

Arminìi

Opera (1X. bl. 234, Vr. 306). In
Woordenboek, worden er van
J. ARHLNII,
S. S* Theol. Dodo& eximiì opera
Theologica, de volgende 4O. uitgaven vermeld:
NIEUWENHUIS,

Lugd.-Bat. apud G. BASSON, 1629; Francof.
1631 ;Lu&Bat. 1631 ;Francof. 1635. WJNER
schijnt dÜa gelijk te hebben.
C.M. A.H.
Wat Blucher met Parijs voorhad (1X. bl.
265, Vr. 320). )lHeld BLUCHER" zijn door
vriend en v;and - van deze laatsten had hU
er meer dan van de eersten - een schat van
gnecdoten toegedicht - er ware gemakkeDl. 1X.

lijk een nBlucheriana” van te maken -; zooVeel deels belagchelijks , deels heldhaftig8
heeft men hem laten zeggen en doen - de
Fransche libellen van die dagen, zelfs de anders meest geachte biographiën hangen allerongunstigste schilderijen van dien veldheer
OP- veldheer is hij niet eens, volgens de
Biographie des Contemporains van ARNOULT,
JAP en JOUY, die er onder meer het volgende
van zegt:
)lLoraqu’au mois de Juillet 1815, la convention de Paria ent mis cette ville et la
France jusqu’h la Loire au pouvoir des alli&,
BLUOHER au mépris des traitf&
les plus formels, n’apporta plus de bornes a ses pr&entions ni a ses exces. Le pont d’Iéna, qu’il tenta de d&ruire, sous prétexte que son nom
Btait injurieux pour les Prnssiens; la garde
nationale qu’il voulait faire prisonni&re
de
guerre, parce qu’une partie avait combattu
les troupes ennemies; les Qnormes contributions quïl leva dans la Normandie et la Bretagne en contravention & un traitd special;
les vexatione inouies dont il accabla ces malheureuses provinces, m&me apres la paix ; le
grand nombre de citoyens français qu’il arracha à leurs familles pour en peupler les
forteresses Prussiennes, attestent la ddloyauté et I’inhumanité de ce farouche partisan ,
qui ne sut pas plus se faire estimer de 68s ennemis qu’il n’avait su les vaincre.”
BLUCHERS zondenregister, men ziet het,
is groot; doch het jfafbreken
van Parijs en
het bestrooijen der puinhoopen met zout”
komt er niet op voor; dit sohoone plan moet
hem denkelijk zoo zeer goen ernst zijn geweest als het sloopen van de Jenabrug, en
toch is het niet onmogelgk, niet onwaarschijnlijk zelfs, dat hij yjentre la poire et le
fromage”
hebbe voorgesteld om de gansche
stad t,e vernietigen, zoo als hij bij andere gelegenheid en met meer nadruk voorstelde om
NAPOLEOX- in zijne kwaliteit van vogelvrij
verklaarde - zonder vorm vau proces te
doen fusilleren.
Wie en wat BLuCHER moge geweest zijn,
ons Hollanders heeft die parttiganger
onschatbare diensten bewezen; laten wij anderen vr$ om hem te verguizen, wu mogen
hem niet hard vallen.
MARL.
Reparatie van den Toren van Babylon door
Nebucadnezar
(1X. bl. 265, Vr. 330). Ik heb

onwillekeurig - zoo als men dit moest& onwillekeurig doet - een groote stommigheid
gezegd: ,,dat NEBUOADNELAR
den toren had
laten opbouwen, dien de menschen gemaakt
hadden omdat zij mekeer niet meer konden
verstaan.” Welligt staat er in de proef jrgestaakt hadden,” zoo als het ook wezen moet.
J,B.VANLENNEP.
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Brutus-Bosch (1X. bl. 265, Vr. 331). In
den Haag,
als Stadhouderlijke residentie, is
het met het naäpen der Fransche republikeinsche zotheden wel nooit ernst geweest.
Toen WILLEM V vertrokken was en de Burger-Generaal PICHEGRKJ ons de vrijheid van
de toenmalige lieve soortaanbragt, waarvoor
hem de go&gemeente
met handkussen hare
dankbaarheid betuigde - de welwillende
man stak daartoe zijnen arm uit het rij tuig! bepaalde zich evenwel de demonstratie tot
het onderling aanspreken van ~~BurgerPIET!”
r>Burgerrauw
!“en,in de brieven, tot het teekenen van KIW heilwenschenden medeburger,” enz. Van eene naamsverandering der
oude residentie was geen sprake. Wil men
volstrekt dat er aan geda.cht zij, dan stel ik
voor dat het (Haie Sansculotte) ,)Haag zonMARS.
der broek” moet geweest zijn.
De nachtmerrie (1X. bl. 265, Vr. 333). YIDeze
ziekte,” zegt R. REESE, Huissel. Geneeskunde,
dl. 111. bl. 336, >)heeft altijd, gedurende verstoorden slaap, plaats. ZU begint met een
gevoel van groote zwaarte op de borst, met
sterke huivering en aandoening der ziel, somtijds verbeeldt zich de zieke dat hij spoken
van verschillende gedaante ziet, welke hem
drukken en dreigen te verstikken, hij poogt
luid te schreeuwen, maar dikwijls zonder
uitwerking; somtijds duurt zijne onrust, na
het ontwaken voort, zoo dat zulks hem belet
zich in bed te bewegen. Zij die aan studie
zich toewijden, en de zoodanige die zenuwzwak genoemd worden, z$n het meest, aan
deze ziekte onderhevig.”
~,Zij ontstaat uit uitzetting der maag, door
onverteerbare stoffen in de maag, van het
avondeten, hetgeen door drukkmg op het
middenrif, de ademhaling belet, en dezelve
kort of krampachtig maakt; van hierdat men
zeer aan dezelve, na eenen zwarenavondmaaltdd, en wanneer men op den rug ligt:
onderhevig is.”
G. XIEUWENHUIS beschrijft in zijn Woordenb. vanKunsten
en Wetenschappen de nachtmerrie aldus:
vHet is eene ongesteldheid van het ligchaam, welke zich somtijds in den slaap vertoont, en veroorzaakt wordt door dat de loop
van het bloed door de takken der longslagader en de hersenaders in wanorde geraakt.
Iemand, door deze ongesteldheid aangetast,
meent, dat hij onder eenen, op hem liggenden
last zal stikken, waaruit de verbeeldmg, door
dit beangstigend gevoel opgewekt, bij den gemeenen man allerlei ongerijmde denkbeelden
vau betoovering, enz. heeft doen ontstaan.”
,rOndertusschen is deze ongesteldheid alleen toe te schrijven aan volbloedigheid,mangel aan periodieke ontlastingen, het slapen
op den rug, zwaar deksel, en overlading van

le maag, waardoor de omloop desbloedsvoor
lenen korten tijd kan gestoord worden.”
J.BOUMAN.

De nachtmerrie. Over dit uitwerksel der
verbeeldingskracht raadplege C J4 : De verbeeldingskracht ìn Ware uitwerkselen, door Dr.
s. P. SCHELTEMA, uitgegeven door de MaatschappiJ tot Nut van ‘t Algemeen, 1835.
G.

P.ROOS.

Geschriften van H. Slatius (1X. bl. 267,Vr.
343). De aldaar aangehaalde Bibliotheek van
MULLER niet bij de hand hebbende, weet ik
niet of de volgende opgaven uit GLASIUS'
GodgeLNederland
(Art. SLATIUS], al dan niet
tot de verlangde aanvulling behooren.
Eew$‘s dat de schuurpredikanten .+‘n vrienden enz. Rotterd. 1617.4O.
Vrijmoedig onderzoek der plakaten (in beslag genomen, naar ‘t schijnt, voor de uitgave).
Klaerlichtende fakkel. Gouda 1622.
Klaer vertoogh enz., na ‘smans dood op last
der Staten van Holland uitgegeven, maar
naar men wil kort voor zijneteregtstelling
in
eenen brief aan zijne huisvrouw Ingetrokken.
Krìstalijne Spieghel. - Morgenwecker. Welbiddens Onderwijs. 1621, worden t. a. p.,
zonder nadere aanduiding, met De ghepredestineerde dief, Frederiksstad 1619, aangehaald.
v. 0.
Van Westen (1X. bl. 267, Vr. 345). Van
VAN WESTEN
zelven weet ik niet
meer dan in de vraag vermeld wordt, behalve
dit alleen, dat hij zich op den titel van zijn
werk noemt Mathematicus der stad Nijmegen.
Dat werk moet in zijnen tijd zeer gezocht
zijn geweest. Mijn exemplaar is de vijfde
druk, Arnhem 1672; die van 1688, in de vraag
genoemd, was dus ten minste de zesde, Het
eerste deel is eene vertaling uit het Fransch.
Volgens de opdragt van drukker JACOB VAN
BIESEX, aan Z. Doorl. Hoogheyt WILHEM
IfxNnnIK, Prince van Orangien enz. enz.
mijnen Genadigen Heere, was het in die taal
acht malen gedrukt en uitverkocht geweest,
en bij de vertaling met een tweede en derde
deel vermeerderd. Die beide deelcn zijn merkelijk korter dan het eerste. Dit toch vult,
behalve het register, 229 blz., terwil het
tweede slechts 55, het derde 34 blz. heeft.
Dat het werk goeden aFtrek had is niet
vreemd. Men vindt, vooral in het eerste deel,
allerleiaardigheden en kunstjes, b. v. velerlei
manieren om een getal te raden dat iemand
gedacht heeft, verder, om drie dingen van
drie personen verborgen zijnde, te raden wat
ieder heeft,om drie messen te doen dansen op
de punt van eene naald, eene deur te maken
die aan beide zijden open gaat, eenen appel
te deelen in twee of meer deelen zonder de
WIJXANT
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schil te breken, enz. Verder allerlei merk.
waardigheden op het gebied van rekenmeet- en natuurkunde, b. v. over sommige
eigenschappen der getallen, over het vinder
van den inhoud van den cirkel, over spiegels,
verrekijkers, magneten, uurwerken, fonteinen, enz. Een aantal vraagstukken komen er
in voor en worden er in opgelost, die vermakelijk en nuttig tevens zijn, o. a. een getal te
vinden hetwelk gedeeld zijnde door 2,3,4, F
of 6, er alt;jd éen overbldft , maar door 7 gedeeld zijnde opgaat, acht kannen wijns tc
deelen in twee gelijke deelen, slechts drie
kruiken, eene van 8, eene van 5 en eene van C
kannen hebbende, en daarnevens meer curi.
euse quaes tiën , b. v. wanneer een kloot dool
eenig gat niet kan, of dat de schuld is var
het gat of van de kloot, wat er zoude geben
ren als de hemel of de sterren kwamen te vallen, hoe het zun kan dat een mensch staand6
regt over einde op eenen zelfden tijd kan heb,
ben de voeten en het hoofd om hoog, hoe mer
een brug zou kunnen maken rondom de aardt
heen, welke zonder eenige pilaren ofsteunsels
in de lucht zou kunnen bestaan,en dergelijke
Het tweede deel bevat insgelijks stukken vat
verschillenden aard, maar is over het gehee:
minder belangrijk en minder aardig dan he,
eerste. Het derde handelt alleen over allerle.
soort van vuurwerken.

VRAGEN

DOOR

HET

BESTUUR

BEANT-

WOORD.
Het lied, waar W. J. F. naar vraagt, draagt volstreb
geene factiekleur. Het is eenvoudig eene aardigheid, al
thans het moet er voor doorgaan. Iu verscheidene liecle.
boeken uit lateren tijd wordt het gevonden.
Hij vraagt verder waarom men verlangt dat tegenwoor.
dig, op titels van leerboeken b. v., geschreven wordt
nHolla&&e”’ in plaats van .Nederduitsche” taal. Om
vaderland, antwoorden wä hier op, maakt slechts een ge.
deelte uit van Nederduitschland. In het overige deel var
Nederduitachland werd en wordt no_e onder het volk eenc
taal gesproken, van de onze verschillende, die de Plat.
duitsche of ook wel, en die naam is juister, Nederduitsehc
geheeten wordt. Ter onderscheiding daarvan noemt men
onze taal, de taal die in Nederland gesproken worllt, de
Nederlandsche. Zoo zal men haar ook op de meeste titels van leerboeken genoemd vinden. Prof. BBILL heed
de eerste door hem uitgegevene grammatica Hollandsche
Saraakleer genoemd, eene latere echter Nederlandscht
Spraakleer.X. G. vraagt: .Wanneer men het bepalende lidwoord
gebruikt bij den naam van een schip, naar welk geslacht
moet dit lidwoord zich dan regelen en op welken grond?”
Antwoord : eenvoudig naar het geslacht dat de naam vau
het schip heeft. Men zegge b. v. de lading van den Jan
van Galen, van het Schoonverbond, van cie drie Gebroeders. De namen van schepen staan in dit geval gelijk met
de namen van tijdschriften. X. G. zie daaromtrent wat
door DA C, Nav. VII. bl. 256 en door ons bl. 366 gezegd is.
ven vraagf ons of het goed is te zeggen, zoo als ~IEGENBEEK, Geschied. der Leidsche Hoogesch.,
11. 112.

.Welke nu juist over honderd jaren zQn uitgegeven,” of
het niet, hoewel oaer oudtijds ook de beteekenis van uoor
gehad heeft, als regel is aangenomen om over te gebruiken als men van de toekomst, uoor als men van het verledene spreekt P Wij antwoorden dat over nog wel gebruikt
wordt om een verleden te kennen te geven, maar dat voor
in zulke gevallen duid&jker is en om die reden de voorkeur verdient.
DEN MAOCABE~E , die wenscht te weten waarom men
zoo dikwijls Bagij,en schrijft en uitspreekt in plaats van
Begijnen, doen wij opmerken: dat ons volk in woorden
van vreemden oorsprong gaarne eene a laat hooren in de
lettergreep, welke die waarop de klemtoon valt voorafgaat,
al heeft het oorspronkelijke woord daar eenen anderen
klinker. Voorbeelden hiervan vindt hij in bazuin (Lat.
buccina , oudnederl. bosine), schavuit (Ital. cihetta), rabaud (Fransch ribaud), santorie (Lat. centaurtam). Den
jenever (van het Lat. jumperas) noemt het volk in sommige strekenjaneuer.
Enkel en enklaauw zijn beide goed. Het eerste is algemeen in gebruik, het laatste wordt misschien nog hier en
daar gehoord. Het eerste komt overeen met het ohd. anchaE en anchalu, oudnoordsch ökull en ökli, engelsch ankle, friesch ankel, het laatste met het angels. ancleou.
KILIAAN geeft beide op, PLANTIJN alleen enkel.
Een onzer medewerkers vond ergens : 81 De Fransehen
gaven, zoodra zij met den snaphaan rooi konden schieten
yuur.” Hij vraagt of dit rooi ons rood of wel het fransche
rei is. Het is iets anders. Hooien is ramen, derhalve waar
van schieten sprake is, mikken. Voorbeelden van rooi
zijn te vinden in de woordenboeken op HOOFT en BREDERO. InFrieslanden
Noord-Holland kan menrooi en
rooien nog dagelijks hooren.
uVanwaar de naam horretje, die gegeven wordt aan
eene soort van chassinetten f” vraagt S. S. S. Wij herinneren hem dat in sommige plaatsen, Leiden b. v., het
volk gewoon is de verkleinwoorden uit te rekken ; b.v.voor
&rrlje zegt het borndie. Zulk eene gerekte uitspraak van
horo’je is horretje. Eene horde is een plat voorwerp van
teenen of takken gevlochten. Hordje is dus een zeer gepaste naam voor het vlechtwerk van riet of koperdraad,
dat wij voor onze vensters hebben staan. Het vreemde
chassinet kunnen wij missen.
GEEN FRIES bezit een portret van LIEUWEWILLEMS
ORAAF in koper gegraveerd, gedrukt, zoo als in een’ hoek
te lezen is, van DANIEL VAN DAALT 1660. Een bijsohrift
vermeldt dat L. W. G. te Harlingen geboren werd in
1652, terwijl de volgende regels er onder staan:
Dit 's LIEUWE, WILLEMSZOON,
eenwateralchimist,
Vermaagschapt met de zee, om ‘t Oost en West te vinden :
Tot noch is vrugteloos, en tijt , en gelt verquist.
Of hy dit nodig nut zal aan zyn Graatboog binden,
Wort meest van hem gelooft, maar wanneer zal ‘t geschiên?
Dan, alsmen ‘t tasten kan, en met Sint Thomas sien.
Zijnen wenseh om iets van dezen man te weten, kan
hij voldoen door na te slaan SCHIJN, Gesch. der Mennoniten, dl. 111. bl. 433-484. Hij was leeraar bij de Doopsgezinden te Harlingen en later te Amsterdam, en muntte
uit door zijne kennis van wis- en sterrekunde. In den Naaorscher is over hem gesproken in de artikelen over Het
unden van Oost en West, VII. bl. 228 en J. BTAMPI)F.N, VI. bl. 32. Een ander portret vindt men bij SCHIJN
. a. pl. tegenover bl. 433, een derde wordt aldaar bl. 482
-ermëld.
Bij hetgeen wij aangaande zeer en zeerst gezegdhebben,
11. 197, voegen wij het volgende ons door den Heer Q. P.
LOOS
mede&eelä:
(/In westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen is het woord zeer
n gebruik in den zin van gaauw. Men zegt nimmer: hpj
oopt zeer gaauw, maar hij loopt reere, compar. hij loopt
:eerder, super% hij loopt het zeerste.”
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AANTEEKENINGEN.

Acrostichon van Fortunatus.
Uit mijne adversaria
deel ik als letterkundige aardigheid

onderstaande dichtregelen mede. Zij werden
weleer door mij afgeschreven uit een opstel
van E. ~.~O~~~~,geplaatst in RevuedePhilologie, de Littérature et d’Histoire antienne,
1847, vol. 11. No. 5, p. 450-453.

D I V S A P E X A D A M V T F E C I T D A T S O M N I A D O N E C
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AtcnmtamMagnopolLerentmaIushonorE
TotahominVmmirepArebattErraduoruM
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ProdiitindesAlusMatuTinivelucernA
IntactaeparTuluxEruitExcitamunduM
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Te1ovocEmanusoIfActusverbErefe11E
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1 PSAVELIBERTASVOSLIBERATATQBEABIT

daar onmisbare 0 en D vergoed wordt. Maar
vooral heeft hij den critici veel hoofdbrekens
bezorgd door het duistere AIR in vs. 18. De
Heer CORPET, na de vruchtelooze pogingen
van BEOwERen LUCHI (uitgeversvan FORTUNATUS) ter verklaring van dit woord te hebben vermeld, meent hier een oud Romansch
substantief uit den Merovingischen tijd te
crostiche, il trouve moyen de c61ébrer en mê- herkennen, en houdt het voor identisch met
me temps et le divin Sauveur qui a rachet6 aide = secours, protection. Volgens hem is
tous les hommes, et l’evêque d’Autun qui de- dus excellens aie z. v. a. excellm auxi&m of
vait racheter le captif, concitoyen du poëte.” excelleng adjutor.
Tevreden met deze eenvoudige mededeeVoor de slaking der boeijen van den gevangene, heeft de dichter het noodig geoor- ling, onthouden wij ons van gissingen en verdeeld zijnen dank, in stevige boeijen geklon- beteringsvoorslagen , die elders beter te huis
ken, den Bisschop SYAGRIUS aan te bieden. behooren, en bevelen dit acrostichon onzen
Hij geeft dus een’gevangene in ruil, uit wiens vaderlandschen geleerden, ei tante’ eet. ter nageheele taal en houding men duidelijk kan dere behandeling aan ; waarna wij deze aanbespeuren, dat hem de hatelijke dwang, dien teekening besluiten met de volgende woorden V~~CORPET:
hij moet verduren, maar halfbevalt.
De dichter heeft zich voor zijn doel niet
»Ce poëme de FORTUNAT dam du sixième
alleen van vreemde woorden bediend, b. v. &Ck,Car SYAGRIUS eStmOrtau commencevs. 2 plasmata est , en vs. 3 du (di?) ploide, ment du VIIe. 11 est a regretter que M. J. J.
maar ook letters weggelaten, waar zulks in AMrBaE, qui a écrit un livre sur la formation
de la langue française, ait lu un peu legerezijne kraam te pas kwam, b. v. vs. 16 reptantisp(ue); vs. ult. atp(ue); vs. 23jw(e e)e (*), ment eet acrostiche et n’y ait VU quùn cassewelke weglating in vs. 16 en 23 door de al- tête chinois.”
dik poëmede FORTUNAT,>' zegt CORPET~.
8. p., jtest adres& a SYAGRIUS, dvêque d’Autun. FORTUNAT l’avait prie d’interceder
en
faveur dùn prisonnier, et, pour prix de ce
service, il lui envoye trente-trois vers, chacun de trente-trois lettres, en m&noire des
trente-trois annees de la vie de J~SUY-CHRIST.
Gr&ce aux combinaisons bizarres de eet a-

(*) Versus sine dubio corrnptns,

nam misere

claudicat.

.
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Voorraad van Zonnelicht. Men heeft in der
tija gelagchen om de inwoners van Schilda,
die, toen zij een toren gebouwd hadden zonder venster, in het gebrek aan licht trachtten
te voorzien door opene zakken aan het zonnelicht bloot te stellen en ze daarna te sluiten.
De nieuwere wetenschap doet echter hetzelfde. Een metalen buis, van binnen met papier bekleed en aan het eene einde geopend,
ontvangt daardoor de werking der zonnestralen ; vervolgens’ sluit men ze. In dien
toestand bewaart het werktuig gedurende
een onbepaalden tijd, hoezeer schuilend, het
uitstralingsvermogen, dat de zonneschijn er
aan heeft medegedeeld, en dit vermogen zal
zich in het duister doen gevoelen op een daartoe vatbaar papier, zoodra men slechts den
deksel van de buis heeft afgeligt. - Almanach
des Bons Conseilspour 1859, p. 55.
Pas op, lach maar niet te gaauw om de inwoners van Schilda I
J. H.VANLENNEp.

Arrestatie van pjde Pauw” te Goa, 1643.
Bijdrage tot de geschiedenis der 0. I. CompagGe.
Nadat WOLLEBRAXDT QELEIJNSZ.
DE
JONGH den 28sten Februari 1643 zijne zaken als Directeur van den handel in Perzië
aan zijnen opvolger, EAREL CONSTANT, had
overgedragen, vertrok hij den 15den Mei, met
het jagt de Paeuw, geladen met zijde en zijne
kostbare particuliere bezittingen (volgens inventaris, ult”. Oct. te Goa opgemaakt, 52
ongetaxeerde en 275 getaxeerde nummers
e.f 14,815 - tellende), en nog een galjoot
uit Gamron. Den 3den Junij voor de Indische
kust zijnde, werden de schepen, bij springtij,
door zeer zwaar we& beloopen, hetgeen den
volgenden dag niet verminderde en de schepen
sterk naar lager wal dreef; ‘s nachto raakte
de galjoot van de Paeuw af en werd sedert
niet meer vernomen; vervolgens bleef het
weder zoo onstuimig en werd het schip zoo
lek, dat DE JONQH,in den avond van den 1 lden,
op herhaald aanzoek der stuurlieden, den
scheepsraad belegde, waarin eenparig besloten werd te beproeven de baai van Goa te
bereiken ; wel wist men niet zeker hoe de
Portugezen gezind zouden zijn, maar het was
bekend, dat de Heer BOREEL derwaarts vertrokken was, om het gesloten 10 jarig bestand bekend te maken, en hoogstwaarschijnlijk zoude deze in zijne zending geslaagd zijn.
Aldus besloten, kwam men, steeds met het
weder kampende, den 13den, des morgens,
voor Boa en, tusschen 2 Portugesche jpkraaken,” onder het fort Marmegon, ten anker.
Welhaast kwamen veleportugezenaan
boord,
van wie men vernam, dat de Heer BOREEL ,
door de meer oorlogzuchtige neiging van het
koloniaal bewind, er niet in geslaagd was den
door de beide moederlanden gesloten vrede

te doen aannemen en alzoo onverrigter zake
vertrokken was. Den volgenden dag werlen, op last des Onderkonings , Graaf VAN
LVEYRAB , de zeilen van het schip geligt en
let ruim verzegeld, hetgeen de bemanning,
Cets kwaads vermoedende, gedoogde. Den
L7den werd DE JOXGR echter, met 2 a 3 anleren, naar de wal ontboden en voldeed hu
laaraan te goeder trouw ; bij S. Japue kwamen hem een kapitein met 6 soldaten, verge-,
zeld van palankijndragers
te gemoet,die hem
vervoerden naar het Carmelieten-klooster
buiten de stad, waarin hij tegen z;ijne verwachting, met den opperkoopman CLAES
ADRIAENSZ., den opperchirurgijn JANROELOFSZ., den opperstuurman JOCHEM JANSZ.
PEEREBOOY, den assistent. fabriekmeester
VENTURIN
en denpredikant SICCEWOPKES,
benevens een paar dienaren, die hem ten
deele verzeld hadden, ten deele kort daarna
derwaartsgebragt werden, in gevangenschap
gehouden werd. Inmiddels werd de bemanning van de Paeuw eensklaps besprongen
door die van de nevensgaande jjkraaken”
en
eenige soldaten der bezetting en met geweld
in de omliggende barken gedreven, om evoneens als gevangenen in een Portugees& schip
over te gaan, en het vaartuig alsnu, op last
des Onderkonings, ontladen, waarbij op ruwe
wijze alles opengebroken en weggevoerd
werd. De kisten en bagnaclje der officieren
werden vervolgens echter van het fort naar
het klooster, ter beschikking der eigeuaars,
gebragt. DE JONGH trachtte eenige gouden
sieraden, enz., tot meerdere veiligheid, met
een pattemaar naar Wiqurla te doen vervoeren, maar deze werd door de rivierwaCht
achterhaald. Den 16den had men ter laatstgenoemde plaats al eenige kondschap van
het gebeurde, zonder nog den naam van het
schip te weten. Het opperhoofd CORNELIS
VAN
SAANES
gafdaarvan dadelijk kennis aan
den [gouv.] generaal en verzocht den Onderkoning scbriftelij k, zoo geene vrijheid, dan
toch goede behandeling aan de bemanning te
verleenen, ter aanprgzing
daarvan herinnerende aan de beleefde bejegening der 150 personen van het gevangen .jagt Nosua Seignora.
Den 22sten schreef de Onderkoning in antwoord, dat men wel bewust was, hoe de Heer
BOREEL gescheiden was, maar om een blijk
zijner genegenheid te geven, zou hij eerstdaags eenige personen derwaarts zenden, inmiddels goed tractement voor DE JOXGH en
behoorlijk toezigt voor de lading belovende.
De toegezegde personen kwamen echter niet,
volgens schrijven van den vice-roi, omdat
DE JONGH dit niet verlangde. Hij zond bij
zijnen brief ook eenen van DE JONGH, die in
het onderhoud zijner medgezellen moest voorzien en dus om geld vroeg. Niemand der
kooplieden te Wingurla dorst het echter op
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zich te nemen zulks te brengen. VAX SAANEI
verzocht dus den Onderkoning het te wille1
voorschieten, of anders vrijgeleide voor eer
der zijnen te verleenen. Te gelijk, den 29ster
Junij, schreef hij aan DE JONGH, hem belo.
vende te jfzullen doen wadt Christenen der
anderen behooren te doen ,” en meldende he
voorgevallene te hebben medegedeeld aan de1
Directeur CROOCQ te suratte, den [Gouv.] Ge
neraal en den GOUVerneurARENT GARDENIJS
Den 5den Julij verlieten DE JONGH, - dit
even te voren weder vergunning bekomer
had een’looper met brieven naarMas&pata?
te zenden, - en de ziJnen het klooster er
werden zij met hunne schepelingen vereenigl
in een huis, waarin aan alles, tafels, stoeler
en bedden gebrek was, zoodat DE JONGH di1
en bovendien dagelijks voor 45 menschen hei
noodige voedsel moest aanschaffen. Hei
vochtige en ongezonde gebouw en misschien
ook de verpligte werkeloosheid der bewoners, deden spoedig ziekten ontstaan en daardoor menigeen ten grave dalen. Zoo werden
begraven: den 28sten Juhj J A N P I E T E R S Z .
DIOLEXAER, den lsten Augustus JA N TRO~IAS
VAN DER VEER, den 6den dïto JAN HENDRICA
(sic) VAN ROTTERDAM,~~~
16den dito RIE~IET
EYBET, den 19den dito JAN VERLINCK,
den
30sten dito JUERIAEN BARENTS en later, op
d e n loden November nog P I E T E R G E R R I T S
M O L , s c h i e m a n , e n P I E T E R JANSZ. BESTEKNECHT, bootsman. Vergeten w;j niet,, dat
de gevangenen somwijlen verzachting in
hun leed ondervonden, door bezoeken van
vrienden uit de stad, door geschenken van
vruchten, enz. Heugelijker was nogtans voor
hen de komst voor Goa, op den 19den Augustus van het eskader van den Commandeur
CLAES CORNELISZ. BLOCK, dat den 12den van
Geertruitseiland vertrokken was en bestond
uit de schepen Maestricht, Valkenburch, Bergen en Heemskerck, waarbij zich den 21sten
nog de Heer VAN SAANEN met het jagt Rijnsburch voegde. Op voorwaarde, dat DE JONGH
weder aan land terug zoude keeren, werd
hem toegestaan zich aan boord van BLOW te
begeven en PU door stoffelijke magt versterkt
(waaraan het wel mag toegeschreven worden, dat de Onderkoning den 15den September 25 gevangenen vrijliet, om met 2 barken
langs de rivier naar Wingurla te vertrekken),
poogde men zich met nadruk te doen gelden.
Wederom in ziJne
gijzeling gekomen, protesteerde hij en de raad van zijn schipden
17den September plegtig, uit naam van Hunne Hoog Mogenden de Heeren Staten, den
Prins van Oranje en de Edele O.I. Compagnie, tegen het gepleegde geweld, aanvoerende, dat van onze zijde de vrede in alle opzigten geëerbiedigd werd. De Commandeur
RLOCK schreef van zijne zijde den Blsten een
brief aan den Onderkoning, waarin hij even-

zeer de betere handelwijze der Compagnie
tegenover die der Portugezen stelde. Den
26sten kreeg hij, in antwoord daarop, twee
afgevaardigden van den Onderkoning bij
zich, die alle betuigingen van vriendschap
deden, maar niet gemagtigd
waren iets te
besluiten, zoodat hij een ander gemagtigde
verzocht. Den 28sten ontving hij van de gecommitteerden daarop eene verdediging, houdende, dat het schip genomen was, dewijlde
Ambassadeur BOREEL den vrede niet bevestigd, maar veeleer verbroken had, terwijl de
ontrouw der Hollanders in de onderhandelingen over Ceylon, het nemen van een Portugeesch jagt uit Mozambique en van een ander, dat door onweder in Malacca
gevlugt
was, de represaille nooc$ had gemaakt, welke dan ook door de justitie als wettige arrestatie beschouwd was, terwijl overigens het
lossen van het goed en zeilen uit een lek schip
en het huisvesten der equipage gedurende
den winter,geenszins
tot schade der eigenaars
strekte. Inmiddels verzocht de Onderkoning
den Commandeur, om, tot gemak der onderhandelaars, met zijn schip naderbij te komen,
lach deze, zulks niet vertrouwende, weigerde,
bij brief van den 30sten, daaraan te voldoen
3n zond te gelijk aan DE JONGH 16 kannen
Fransche wijn en 1 kaas jldie U. E. met sul:ken goet hardt alse gesonden worden, gelieve te nuttigen.” Den lsten October kwam
;ASPER GOMEL hem een’ brief des Onderkolings
overhandigen, verzoekende den 3den
?enige gemagtigden naar het kasteel d’8gzada te zenden, om met de zijnen in overleg
,e treden. BLOCK zond den kapitein ADRIAEN
ITUIJVESANDT,
denfiskaal JOHANPOTTEY~~
len luitenant JAN THEUNISZ. ALDORP,die
door
len kapitein der stad en een’ pater, in tegenvoordigheid van DE JONGH , werden ontvan;en, maar bij gebrek aan magt van dezen om
ets te besluiten,wederniets
uitrigten konden.
tVe1 had de Onderkoning brieven van onzen
;ouv. Generaal VAX DIEMEN (waarschijnlijk
let protest, den 5den Augustus wegens het
roortdurend vijandelijk gedrag. der Portugeu
;en op Ceylon -opgee”agt , ende daarbij geroegde justificatie), maar niet de vereischte
,apiere& bekomen: BLOCK verzocht dus den
iden om nader rapport, waarvan eene nieuwe
dtvlugt des Onderkonings het gevolg was;
tij twijfelde namelijk, of BOREEL wel geregtigd was over iets te onderhandelen en stuurle den 7den weder gecommitteerden om zich
leswegens
te
vergewissen.
Waarschijnlijk
antwoordde BOREEL op hoogen toon en dreigIe hij met zijne kanonnen, ten minste hij verclaarde, zoolang zijn commandement aldaar
luurde den wapenstilstand, slechts op voorwaarde van het vrijgeven der Paeuw, te zul.en eerbiedigen. Zijne magt vergunde hem
lamelijk wel niet om de sterke veste te be- ,,
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schadigen, maar was genoegzaam om eene
blokkade te handhaven en aan de Portugesche koopvaarders het uitloopen te belet$ten.
Den 9den kwamen de gemagtigden weder
aan boord, maar hunne voorwaarden waren
zoo jjbuyten propooste eñ indiscreet,” dat
BLOCK voorgaf niet te willen gelooven , dat
zulks de bedoeling des Onderkonings was,
waarom hij den loden van dezen weder berigt vroeg. Denzelfden dag werden de onderhandelingen weder hervat, waarbij het
duidelijk bleek, hoe de Portugezen meer tot
oorlog dan tot vrede geneigd waren, biedende zij slechts 3i/, mijlen land van de kwestieuse bezitingcn tusschen Crus-de-gaer en
Colunalio op Ceylon aan, benevens de uitlevering van de Paeuw , na het ongehinderd vertrek van al hunne schepen. BLOCK verwierp
dit aanstonds, protesteerde nadrukkelijk en
kondigde de hervatting der vijandelijkheden
aan. Hij bragt alle zijne bezwaren uitvoerig
in geschrifte en zond dit den 29sten aan den
Onderkoning. Den 7den November ontving
hij daarop een den 5den bevorens door de
Gecommitteerden, de Doctoren ADRIAS AN-

omstreeks 650 v6cír CHRISTUS. Op de keerzijde van dezen penning ziet men eene kist,
drijvende op de wateren : een man en eene
vrouw [?] schijnen er uit aan land gestapt,
terwijl er zich nog twee personen in bevinden. Bijna daarboven vliegt eene duifmet een’
olijftak,en een andere vogel zit op het dak, Op
Bene der zijden van deze area of kist staat met
Griekscheletters het woordNnE (Nooee). Zeven of acht dezer penningen zijn aanwezig en
de beste medallisten houden ze voor echt.”
Is dit werkelijk het geval, en kan men bewijzen, dat één der acht bestaande penningen,
op de plaats waar Apamea gelegen heeft, of
aáárbij , of zelfs in Klein-Azië gevonden is ?
J.H.VANLENNEP.

Hoé de famìlìe Röewell aan den naam wan
Turnbull gekomen is. In een geschreven geslachtregister der familie TURNBULL, vond ik
zulks volgenderwijze vermeld :
j,De naam van TURNBULL is aan de familie
gegeven door sijn Majesteit ROBBERT BRUCE,
in leven Koning van Schotland, by gelegentheid den Hoog gemelde Vorst door een van
desselvs voorsaten is gered geworden van een
TONIASARIAMATCHAEDAenJOSEPHDEDHAIVES
SOTTO
MAYOR
opgemaakt tegenschrift, stier, die hem op de jagt zynde andersints
omtrent de Paeuw aanvoerende, dat het on- zoude hebben verscheurt, uit hoofde van welder Indische Prinsen eene gewoonte was, ke hulp en dienst, de Koning hem de landen
alle gestrande of door nood binnenvallende van Baldì gaf met de begeerte, dat hij de
en tot het voortzetten der reisongeschikte naam, die te voren RÖEWELL was zoude verschepen r)voor haere patrimonie en coninkx anderen in TORNBOLL wordende diensvolgoed te nemen ,” waarom zij, in aanmerking gens als toen genaamt TORNBOLLVANBALDI
van den gesloten, maar door de koloniën nog RöEwELL, tevens voerende het wapen dat de
niet toegepasten vrede, eene geregte deeling Koning begeerde namentlyk drie swarte bullevan den buit voorstelden. BLOCK antwoord- koppen met het omschrift We sav’d the King
de den 12den weder op deze onvoldoende welk wapen altoos door de TURNBULLS gevoorslagen en zond den 13den berigt van voert is, en nog gevoert word.
Mo .
den staat van zaken naar Batavia. Hoe het
zij en welk een’ loop de onderhandelingen
Hugo de Groot Boomsch geworden (vgl. 11.
verder namen, waaromtrent ons geene offici- bl. 217; BgbZ. 1855, bl. xv). In den Gids, Maart
ele stukken onder de papieren van DE JONGH
1858 is door den Heer v. GILSE een stuk gemeer voorkwamen, in genoemde maand be- plaatst, bevattende eene recensie van de twee
zocht deze meermalen met stads-barken de werkenover H.DEGROOT,van Prof. BROERE
Hollandsche schepen, werden 2 zieken aan en den Heer DIEST LORGION, pred. te Groboord gebragt, werden den 4den December IJingen. Dit is zeer geschikt om eenig licht
weder acht officieren en matrozen, benevens over de zaak in kwestie te verspreiden.
de aanwezige zieken vrijgelaten zich daarD. te D.
heen te begeven, en begaf nn JONGH zich den
17den zelf, met een deel zijner goederen aan
LIJSTVANVRAGENUIT
DENVIIDEXJAARboord der Amboina, hebbende sedert zijne
GANG,WAAROPGEENANTWOORD
IS
komst te Goa voor zijn schip en bemanning
INGEKOMEN.
514 Spaansche realen uitgegeven, terwijl nog
Vr.
enkele officieren in de stad achterbleven.
C.

W.BRUINVIS.

Apameesch muntstuk met Noach en de Ark.
N The Saturday Magazine,” vol. XVIII. p, 168,
zegt: ),Het Mozaisch berigt omtrent den
zondvloed wordt bevestigd door een muntstuk, geslagen te Apamea in I(lei+ Azië. Het
dagteekent van de regering van PHILIPPUS 1,

9. Vellen op de knieën.
10. J. T. en zijn wapen.
11. Penningplaat.
13.Grafvan WILLEMV.BLOIS

V.TRESLONG.
lfi.PAULUS REMBRAND VANRIJN.

17. Pietg@enbrug en Jangijzenvaart.
19. Onbekend wapen.
23. Aanranding van CORN. DE WITT.
25. COEN VANOOSTERWIJR.
26. Rondassieren.
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Vr.

Vr.
27.JOIUsVAN STEENMEULEN.
~~.PEDRO
DORDOGNO.
29. Doodvan TYCIIOBRAHÉ.

31. Werken over het tijdvak der hervorming.
32. Voorvaderen van JACOB NOGGE.
34. Genealogiën van Friesche familiën.
38. Portret Ven J.F.BINaELBEBOIUS.
40. Proniek getal.
4LGuaco.
46.8. D. VIANA.
52. Grafschrift van LUMEY.
55. REMBRANDT op het gymnasium.
5 6. Geschil binnen Leiden.
60. Lithografie.
62. Belfried.
66. Is de vergiftiger van den nachtmaalswijn te Zurich
in 1776 door LAVATEB ontdekt?
72. Beschrgving in de ridderschap.
74. Penning op wrLLEhx 111.
79. Mithriclatium en Theriaca.
85. J. Fz. VERzIJL.
89. ADB.TEERLING.
94. PETTY~~POND.
99. Het afdringen van de beurs.
107. Eerste stoomwerktuigen in Nederland.
108. Beter een vijg gegeten dan leeg gezeten.
114. Slot te Vierlingsbeek.
116. Bezegeling door Graaf FLORIS 11.
120. De stervende.
123. JAN KALEBAS.
124. Wapen van Koevorden.
128. Giddeke.
131. Fransche predikanten bij den Prins van Oranje in
1686.
132. Lieve vrouw te Bra.
I35.Vierde vrouw VaRWITTECOBN. DE WITH.
1.37. Ik geef den boomgaard op.
138. Dat is een hitjes reis.
145.Hetschild van KENAUHASSELAALB.
150. Duit van Holland.
15l.Spel VanLady TEARLE.
152. Kortstaart-paarden.
15% JOH. DEVOUW ~~VOLMABIN.

161. De Boekahier.
162. De beeldhouwer KINNEYAN.
163. J. VAN DERSLUIS.
165. TROYPS eer gehandhaafd.
180. Zegels van Schepenen enz.
183. De herstelde Prins door CONST.

HUYGENS.

~~~.CAIIPANUS,MIRABELLUS,DEVEROILIO.
193 .EBASMUSVANBREDERODE.

192. De eijeren van den haas.
I97.Gedenkpenningop hetoverlijdenvan~.r>.yA~q~~a.
203. Ouders en schoonouders van J. CATS.
$09. GOOSSEN VAN VREESWIJK.
211. De drinkhoorn van PIET HEIN.
212. Van lijfknecht scheepsluitenant.
220. Portret uit de XVIIde eeuw.
221. Märchen von der Lebenszeit.
222. Portretten der Graven van Holland.
227.
GUSTAAFPHILIPPSON.
228. Hengmunde.
230.
ABENDPIJL.
233. J~NVANKEULEN.
238.Grafvan
CHARLOTTEVANBOURBON.
239. Historie der kerkelijke beroerten in Holland.
24O.Kindvan JAN RUBBENS.
241. SLijkgeuzen, Boontje.
242. De mond van den Eems .
249. Gouden beker van EGXOND.
251. Groot privilegie van Vrouw MAlU+:
252. Brevinge.
254. Twee wapens.
257. Munt van EOBEBT 11.
.

259.Grafvan ANNAVAN EQMOND.
264. Graaf OTTO tempelier of broeder van het Duitsche
huis.
265. Een gelegenheidsring.
266. Familiewapen.
267.
GA U F R O E T V A N I E L D E S .
2’71 .JANCOLLEY.
274. GSORIO.
280. JANBOUVILB.
281. DETOUR.
283. Fregat de Bare.
284.Grafvan PHILIPS WILLEM.
288.Portret van A. WATEBLOO.
289. Klikspaan.
290. KNOOP.
291.PortretvanSir
EU~HMYDDLETON.
292. Gulden vlies.
297. Zeehopman JAN DE HAES onthalst 1660.
300. Geschiedenis van het tooneel.
302. ‘t Groot horologie zonder weerga.
306. Papieren van A. YERULA.
309. Isabee.
310. Wolven.
311. De kloosterkerk te ‘s Hage.
312.Goederenvan
LODEWIJKNAPOLEON.
315. Namen der stadswijken van Utrecht.
316.Geslacht BEUCHELAAR.
321. SPIKOLA'S beschrijving van Limburg.
328. Pelasaen.
330. Grafs;hrift van CLAES FEDDESZ.
335. Opmerkelijk onderscheid in eenerlei gedenkpenning,
339. Onbekend cachet.
340. Werken over de geschiedenis der Pausen.
345. ~r.JoH.UYTENHA~ENDE WKJST.
352. T. VAN DERWERVE.
355. APOLLONIUS SCOTTE.
356. De zilvervisschers te Enkhuizen.
357. Vader van c. DOU.
358. APOLLONIUS BOSCH.
362.Vervolgop SCHELS merkwaardigeveldtegten,
364. Windstreken.
367. Hollamlsche vrouw in 1791.
371. JACOBUS ~~JA~OBAVANDEBWALLEN.
374. Een anker en tropee.
376. Schaarwake enz.
378. Tweede huwelijk van EMANUEL v+n Portugql~
385. Stoven.
387. Behangsel.
388. SCHEELS en VANLINTELOO.
389. A. J.VANBLOKLANT.
391. Huisreed door vervoer van een hik.
392. Appel geweigerd.
396. Schrikkeljaar.
397. Der Schaifrichter von Amsterdam.
Y

~~~.NOACHFRANCKEN.

401. Loslating van een gevangene op Paaschdag.
402.De raadsheer IIANSVAN BRUBBEL.
4 0 5 . GU I L L I A M D E R I J C K .
407 .APOLLONIA en FRANCIIPANI.
413. ADKIAANVANBEBQEN.
419. HUYOHENS.
420. JAN VAN DERPOL,
421. Het Fransche pad.
424.Atlas van M.B.VANNIEDEK.
427. Boors.
429. Amsterdamsch dicht- en letterlievenb genootschap
431. Poehaan.
Devragen 1. bl. 166 ,MEL~HIOBWINHOF~~
IV.Vr.
CLXXXI ; Geboortedagen der kinderen van Prins WILLEM 1, op de lijst aan het einde van den vorigen jaargang
opgenomen, waren reeds beantwoord. Daarentegen entbrekenopdielijst denognietbeantwoordevragen1. bl.187,
C.L. A.A. P. D. P. en V. 145, BRANCISCA als voornaam.

B L A D W IJ Z E R.
A.
A. L. F. en A. P. S., 58.
Aa (J. v. d.), 235.
Aardappelsoorten, 65, 220.
Actes authentiques, 302.
Acrostichon van Fortunatns, 388.
Adeleide, 59.
Adelkarakteristiek,
49.
Adellijke geslachten onder de Israëlieten, 110, 174, 242, 368.
Adelstand (Familiën in den) erkend,
100, 317.
Adoni.Beseck (Schrijver van), 302.
Adriaan (Paus) en Dedel, 75, 178.
Aelia Laelia Crispis (Grafschr. op),
169,340.
Aemilius (Theod.), 6,155,218,270,
378.
Aërolieth in 1853, 297.
Aerssen (Baronnen van), 1 , 149,
214, 269.
Aitzema (J.), 202, 584.
Albums van’Heemraadschappen,96.
- uit de 17de eeuw, 253.
Alethophilus Eleutherius, 238.
Alkmaar (Uithangborden te), 330,
Alkmaar (J. C. van), 3, 15 1.
Allodiale goederen (Bezitters van),
131, 260, 272, 380.
Althusius (M.), 30 1.
Ambert (Joach.), 41.
Amsterdam (Waarde van den grond
in), 35,255.- (Een oud burgerhuis te), 36. - (Afbeelding van
den schouwburg te), 94, 122. (Koetsen te), 238, 358. - (Grafkelder aan de Zuiderkerk te) ,298.
Amsterdamsch dialect, 333.
Amusement philosophique, 36,185,
270.

Anacreontische vragen, 58, 66,97,
237,347.

Ananasteelt in Nederland, 166.
Andriesgulden, 303.
Anonyme werken, 15, 39, 79, 300,
365.

Apologeticon advers. satyram Heinsii, 302.
Appel-enpeersoorten,
65,193,218,
270.

Archieven van 1751,90.
Arkel (Kom. van), 17,45, 79,181.
Arles (Koningen van), 117.
Arminii opera, 234, 385.
Arrestatie van de Pauw te Goa in
1643,389.

Arts (Een vermaarde), 15, 311.
Aureliue en I~al~lla, 6,35 1.
Autographen, 339.
Avis fidelle, 333.
Dl. 1X.

B.
Babylon (Reparatie van den
van), 265,385.
Bay (G. D.), 202.
Bajert (De) in het gasthuis te
sterdam, 54, 119.
Barnevelt treursp., 303.
Barometer (Gebruik van den),
Bartjens (Mr. W.), 203, 353,
Bataafsche republiek (Gesch.
133,

274,349.

Bois
toren
Am364.

384.

der),

Beaumont (S. v.) en de Cid, 235.
Beelden in de verte van Moser, 201,
- der Hervormers (houten),334.
Beeldsnijder (Joh.), 297.
Beets (Gedichten van J.), 70, 255.
Begijnen en Albigenzen, 33, 314.
Ueijeren (Jan, basterd van), 265. (Albrecht van), 363.
Beijerlinc (L’.), 299.
Beireis (Prof.), 80, 122, 182.
Belkampius (O.), 25, 45.
Bellamy (Woonplaats van), 363.
Berbice (Heer van), 161,279.
Berendse (Pater), 132.
Bergen (Afstammelingen ene. v.
Adr. v.), 240,305,366.
Bernard (Kapitein) ,82.
Bethesda en Siloam (De badwaters),
5, 153.

(Du)

genaamde

predikanten,

BoEien (Drie oude), 41.
Bokholt (J. v.), 219.
Boksenbieren, 82, 170.
Borcke (0. 13. van), 67.
Borre (A. v. d.) derde vertoog,266.
Borri (F.), 164,283,316,382.
Bosch (J. v. d.). 329.
BotschÙitjen (Het), ll.
Bouchard (R.) en A. Migoen. 300.
Boulegrin,‘S&.
”
e
Bowring Batavian Anthology ,298.
Brandmerk op de wang, 50, 119,
248,311.

Brandstapel in 1773,327.
Brandt (Latijnsch gedicht van G.),
65. - (Eene bladzijde uit dehist.
der Reform. van), 40.
Brandt (Geschrift van H.I. 83.
Brief over de vrijheid, 6i,‘191.
Brinck (E.1.71.
Broeibaikei, 365.
Bruin (Kapit. A.), 132, 261.
Bruijn (Cornelis de), 2.
Bruijn (Ruisch de), 4.
Bruno (Jac.), 6.
Brutnsbosch, 265, 385.
Buis (P.), 7 1.
Bullebakken, 101, 223, 271, Sl5,
348.

Beuk (Eerbte bruine) in Nederland,

Burmannus (Proces tegen Prof. P.),

Beul (Een vermomde), 206.
Beveren (L. de), 101,223, 252.
Bezoldiging v. staat,spersonen in de
17de eeuw, 233.
Bibiiotheca Sarraziana,
131, 260 ,
316.
Bilderdijk en Witte van Haemstede,
37,186. -en het geslacht deBije,
48. - zinstorende drukfouten in
zijne werken, 95. - Galante
dichtluimen, 165, 321, 383.
Bisschop in partibus infidelium,363.
Blaeu (Geboortepl. v. W. J.), 105.
Blank, braspenning, stooter, 304,

Buskruid (Het) in Nederland, BS.
l$usmeesters, 50.
Bij bel (Fransche) van 1558,94.
Bije (M. de), 69.
Bgschrift op Karel den Groote, 365.
Bijvoegelijke naamwoorden van eigennamen, 145.

361.

338.

Blauhengst, 98,221 .
Bliksem (Inslaan van den) des winters, 132.
Blucher (Wat) voorhad met Parijs,
265, 385.

Bocarmé, 87.
Bodecheer Benningh (Gedichten
van), 70, 255.
Bockekist, 335.
Boekenbanden uit de 16de eeuw,
290.
Boerhave en het goudmaken, 330.
Boetselaer (CarelBaron v.), 37,255.

20.

Cachet (Verkl. v. letters op een),
234.

Calanderbroer, 334.
Camphuyzens sticht. rijmen, 328.
Campfort (S. v.), 335.
Carel Reinierse., 333.
Carlier Cafatier, 131, 302.
Carlos (Don), 73, 107.
Caron (F.), 168.
Castellanus (Dan.), 83, 139, 180.
Catharina 11 (Geschriften over) ,
364.

Cats (Eene nazaat van Jacob), 12,
76.

Ceylon (Gouverneur van), 164.
Celé (J.), 161, 2i9.
Centen, 3i7.
Ceux qui le cie1 forma etc., 47.
50

.
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Changuion, 41, 110.
Chapesau (N. C.) ,350.
Charter van Floris 111, 297.
Christiaens (Willem), 3.
Chronicon Saxonicum, 3. - anonymum, 129,258.
Citroen bij begrafenissen, 296.
Coca (De), 294.
Cockiel (Carl),5,154,215,270,313.
Colisca, 201,32 1, 350.
Communisme, 124.
Compagnie (Oostindische), 288. (Naamlijst van bewindhebbers der
0. en W. Indische), 5, 153. (Regten der 0. I.), 166.
Convenent (P. J.), 164,283.
Cools (J.), 236,357.
Cornabé (F.), 143.
Costerus (Abr,), 29.
Courant (Rotterdamsche), 219.
Crabeth (R.), 163,282.
Craesbeeck (De hoekdrukkers),l66.
Cronenburg (A. v.), 272.
Cubus, 4.
Cuens de Hollande, 297.
Cuperus (Fr.), 328.
Cupus (T.), 162.
D.

’

Dwing10 (Geschrift van R.), 233.
Dijk (H. S. v.), 299.
Dijke (Dan.), 19, 79.
E.
Echo op de Dordsche Synode, 94.
Eduard de derde, treurspel, 196.
Eenheid van het menschelijk geslacht, 200.
Eggerix, 234.
Egyptische plagen, 325.
Eijeren (Vreemde ligchamen in),
290.
Elf het malle getal, 339.
Elias (Paul), 13.
Elisabath (St.), 105.
Elvervelt (H. van), 88, 182.
Emanuel prins van Portugal, 246.
Engeland eigtbaar van de Hollandsche kust, 145, 181, 212.
Engelsche schrijvers (Geboorte- en
sterfjaren van), 130, 32 1.
Episcopius (J.), 104,257.
Erasmus (Portret van), 98, 221.
Erfgrafel. bediening v. Holland,88.
Espagne (Jean d’), 34, 185, 251.
Espine (Jean de 1’), 14, 78.
Espinoy (Prins van), 33, 157.

Dagbladen (Oorsprong der) in NeF.
derlaud, 209.
Factieteekens, 206.
Dam (H. van), 37, 255.
Faye (Et. de la), 84.
Dans der bloemen, 143.
Faille (P., B. en A. la), 100, 273.
Dassik (De), 361.
Falck (Iman Willem), 84, 141.
De dood moge angst en schrik, 93.
Fenelon (Geschrift van), 101.
Deknatel (J.), 98, 221, 271.
Filippa van Henegouwen, 67, 195,
Delen (Baron van), 39.
252.
Delen (Dirk v.), 294.
Flora cöitum versicula , 3.
Dertien, 384.
Floris en Blancefloer, 94.
Destructie van Jeruzalem, 94.
Dialect in het land van Kuik ,61,
Focke (Mr. Hendr. Charl.), 65 ,
293. - (Amsterdamsch), 33.3.
190,251.
Focke S j o e r d s , 3 3 4 .
Dichters der Ev. gezangen, 239.
Fontein van Heron, 233.
Diemer (J.), 107.
Dierleven op gewassen naar Europa Fraxinus (Libertus), 143,174.
Frederik Hendrik of Hendrik Freovergeplant, 346.
Dies irae, 198.
derik, 10.
Frederik Willem 1 (Brief van), 295.
Diest (Van), 84, 121,140.
Freiligrath (F.), 206, 366.
Ditmarsen, 198.
Fijne (Brieven en predikatiën van
Dolman (Th,), 296.
Dominospel, 146,212.
Paschier de), 69.
Dommers (De Zendeling), 16.
Don Quixote (Engelsche vertaling
G.
v.), 131,259,316.
Donellus (Hugo), 2.
Donteclock (Geschrift van R.) , 50. Garay (Stoomschip van B. de) ,184.
Gardes te voet van Willem 1,334.
Doodshoofd (Het), 267,365.
Doorgraving van Holland op zijn Geadeld na den dood, 50,116.
smalst, 303. - der landengte van Gedicht op oude vrijsters, 530. Suez,365.
over de ouderliefde, 338.
Drenkelingen (Middel totopsporing Geer (K. Baron de), 330.
van), 12.
Geerende huizen, 93, 122.
Geertruidenberg (Kasteel te), 103.
Drie eenlingen (Schrijver v.), 300.
Drinkkan (Glazen), 235,355.
Geest (De) van Jan Tamboer, 4.
Geesteranus (Handschrift van A.),
Drinkschellen (Glazen) om Philip5
uit te luiden, 26.
163, 352.
Droste (Coenr.), 58.
Geesteranussen (De), 129,257,272,
316.
Duguet (J. J.), 23,45.
Gein tot stad verheven, 300.
Duijm (Jonkh. J.), 44.
Duisternis op klaarlichten dag te Gekortwiekte faam (De), 107.
Amsterdam, 21, 45, 80.
Geldorp (H.), 179.
Duit (De Zeeuwsche) met luctor et
Gelkinge, 201,321.
ementor, 171.
Gellerts fabelen (Vertalersv.),
325.
Dumbar (Brieven van G.) ,123.
Geluwe (A. van), 293.

Geneesheer of doctor van Rijnland,
336.

Geneesk.Correspondentie-Societeit,
235,354.

Geneeskundigen te Jisp, 330.
Georg Eponis, 69, 196,218.
Gerardts (Afstamm. v.Balth.),l07.
Geschiedenis van Nederland in het
Fransch, 101, 224, 316,349.
Geselius (C.), 130, 258.
Geslacht Coomans, 50. - Bax, 72,
168, 240. - van der Heyde de
Gouda, 73. - Gockinga, 119. ‘Oem (M. S. Genealogie van het),
1 3 6 . - Sweers, 171, 340, 367.
- de Peyster, 233,353. - Ouder-Amstel, 330. - Hagen, 363.
- Röewel, hoe aan den naam van
Turnbull gekomen, 39 1.
Geurtzen (Wouter), 292.
Geusius (J.), 202, 322, 383.
Geworden, achter een ander deelwoord, 197.
Gezant te Constantinopel in 1708,
162.

Gezondheidskruiden, 163.
Gierigheid (Comedies en romans
over), 273.
Gildekleeden, 298.
Godheid (Namen der), 20.
Goldsmith te Leiden, 253, 310.
Gomarus (Brieven vauFr.), 12,77.
Go01 (Jac.), Mattheo & St. Joseph,
135.

Gothen in de Krim, 367.
Goulart (Familie vnn S.) , 131, 32 1,
381. - (Geschriften van), 131,
260.

Graaf (L. W.), 387.
Graden bij de examina, 66, 193.
Gr;fs;hrift teLavenham,7.-(Oud),
van B. Bekker op qne
vro;w335 - op Tjerk Eiddes
de Vri&, 3i6.
Graftomben, 234.
Grammaye (J.), 43,75,117,138.
Graven v. Holland en Zeeland, 297.
Groot (De), BewUs van den waren
godsdienst, 299. - roomsch geworden, 39 1.
Gualtherus (M.), 131,352.
Guarde Jojorix et Meriblis, 298.
Guazzo (St.) en Gomes van Triere,
302.

Guinea (Eerste reize naar) ,2,160,
214,270.

Guitet (M.), 6.
Guizot beschuldigd van letterdieverij, 361.
H.
Haag (Het oude hof in den), 2. (Het schuitje in den vijverberg in
den), 5,154.
Haantje Pik, 104.
Hachtingius (A.), 266.
Hackman, 301.
Hadewy van Raephorst v. Bloemesteyn, 254, 310.
Haeften (J J.v.), 5. - (E. en Ph.
van), 301.
Haersolte (A. F. R. E. Baron van),
133, 275.
Haye (J. de la), 78.
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Halsbandes orden, 133, 275.
Handschoen, 44,119,179,246,310.
Handschrift als toetssteen van het
karakter, 136.
Hartsoeker (N.), 15. - (Chr.), 332.
Hatert (Huis te), 55, 119, 139.
Hattinga (A.), 50.
Hatto Graaf van Loenen. 337.
Havinga, 364.
Heenvliet, 166, 284.
Hegira, 198.
Heiloër polder, 204.
Heijnsius (Ds. A.), 37, 255,314,
379.
Helmichius (Wern.), 25, 119,346.
Helmicus, 102,225.
Hemert (J. M. v.), 334.
Herbert(Vraagboekje van H.), 329.
Herlaar, van Loon, Arkel, 143.
Hesiodus (Nederl. vertaling. v.),99.
Hessen-Philipsthal (Prins van), 44.
Hetich (De), 202, 322.
Higt (E.W.), 59,81, 120.
Hillenius (C.), 334.
Hinkende Bote (Der), 252.
Hinjosa, 134.276.
Historie van het leven en sterven v.
Oldenbarnevelt (Uitgaven der),
332.
Historischverhaal enz. (Tweede uitgave v.), 233.
Hocko, 162, 280.
Hohenlohe-Langenburg, 53, 80.
Hollandsche boekenvertaald, 8,110,
174,208, 241, 306, 340, 36i. Homerus (Graf v.1, 303. - (Vertalingen <au), 325.
’
Honden (De) en de maan, 337.
Hooft (Burgemeester), 99. - (Corn.
Pz.), 131. - (Brieven v.), 233.
Hoogerbeets (R.) en JanBeets, 129.
- (Verwanten van), 130.
Hoorn (W. A. Graaf van), 331.
Hora geslacht. of doopnaam, 293.
Houdinggeneeskunde,
98.
Houtenus (J.), 6, 155.
Houttuijn (Schout bij Nacht), 118.
Hubert (H.), 101, 224, 271.
Hubrechtsdag, 70.
Huijssen van Kattendijke (Joh.), 11,
Hi$lijken

buiten de steden, 9,307.
1.

Israël Salomons (Rabbi), 362.
J.
Jaarboeken (Nieuwe Nederlandsche), 47,169, 334.
Jakettenhuis, 1, 220.
Jan (Meesterj, 67.
Jansen en Joh. Marcas, 102,384. (Hendrik),
331.
Janzonius (S.), 336.
Japan (Keizers van), 164.
Jonkheer, 37, 186.
Junius (Werken van Hadr.), 36. (Maria), 130, 259,349.
*
K.
Kaarten (Gebulte) , 302.
Kaartspel, 304.

Kalf (Cornelia) ,2.
Kalifen (Lijst van), 26,45,210,249.
Kampvelden, 5, 153,215.
Kanselredenen v66r 1618, 82.
Kapitein ter zee, 84.
Karel VIII in Rome, 29.
Karlier, 13.
Kastanjeboom (Wilde), 33, 184.
Kellenberch en Dortsman, 253.
Kemp (Van der), 41.
Kerk (Afbeelding eener), 99,317.
Kerkiezang, 1651; 321. ‘.
Kerkklokken (Opschriften op), 292.
Ketterbranden in Utrecht, 65, 193.
Kinsky (Baron de), 50, 114.
Klaas Kolijn (Handschrift v.), 334.
Kleuren der militaire gebouwen, 5,
153, 315. - (Symboliek der) ,
212, 322,383.
Klok- en geschutgieters, 13, 50.
Klopjes, 132, 261.
Knoopen met het beeld der vrijheid,
1, 128.
Koepokinenting te Helvoet, 84.
Kolonisatie (Vlaamsche en Nederlandsche) in Engeland en Wallis,

/ Loevestein,
~ Loots (C.) dichtregels, 161,279. 132. - Zil1 veren bruiloftszang, 132.
’ Lorenzo (Eiland S.), 220.
Louron (Ds.), 76, 139.
Lucas v. Leiden (Afstamm. v.),201.
Lucifers, 36 1.
Luther (M.), 135,278.
Lijk (Opvordering van een), 42.
Lijkredenen enz. op Remonstrantsche Hoogleeraren, 296.
M.
Maan (Achteroverligging der), 325.
Maarten8 (St.) mannen, 362.
Maendelyksche berichten uit de andere waereld, 47.
Maerlant (Jacob v.) een Zuidbrabander, 41,307,343.
Magyrue (A.), 340.
Magnetismus (Dierlijk), 7 1.
Maistre (Xav. de), 20.
Malchus, 102,224.
Malo (Vlot te St.), 85.
Malplaquet (Gesneuvelden bij),124.
Maranua (G.) Tolosas, 201, 321.
Marnix (Brieven van), 78.
Maten en gewigten (Oude), 8,108,
137,300. - (Standaard) te Pompeji, 13.
Matthisius, 266.
Mauritius (Mr. J. J.), 73,340.
Medaille van Doggersbank, 65,192.
Meenen, Kortrijk, 88.
Meervoud, 262.
Meese (Chr.), 168.
Meyster (Jhr. Ev.), 10, 117.
Merken (De), 118. 310.
Merode (BaiÓn v.], 145. - (Anna
V.I. 146.212.
Mettërnich (Een) in 1708, 162,280.
Middanhten (Chr.). 335.
Middezch, 202,385.
Mirabeau aux Batavee, 364.
Mirkinius (Conr.), 83.
Moens (H. Comte de), 58, 120,311,
378. - (Petronella), 94.
Moerbeziënboom op het slot Ostende, 301.
Montleart, 83.
Moonen (A.), 90,182.
Moor(J. de) en J. de Witt, 134,277.
Morgen (Kolonel de), 92.
Morgenwecker (Der Sondaren troostelijcke), 15,79.
Moro St. Paolo, 103,257.
Muys van Holy (N.), 172, 305.
Munt (Koperen) van 1700,2,149.
- (Zilveren), 26.
Munten (Koperen) in 1822, 364. (Jaartal op), 35,185. - met klopp e n , 128.- (Twee nood-), 301.
- Tienstuiverstuk van 1806,87,
1 4 1 . - Zilveren rijders, 131,260.
Muntstuk ( Apameesch), 39 1.
Murmellius (J.), 162,281.
Musius (Corn.), 55.
Musschenbroek , Hemsterhaijs ,
Nieuwland, 33 1.

.
Kr%onden 297.
Krokjesdag, 38.
Kruik (Oude), 67, 352.
Krul (Ouders van W.), 132, 261.
Kunstmatige schijndood, 252.
Kunstschruvers (Zeeuwsche), 123.

Laar Mahuet (J. L. v.), 133.
Lamotius (J.), 19, 79.
Landschrij ver, 17 9.
Landtol (Brabandsche zwiJgende),
166.
Lansbergen (Ph. en P.), 6, 155. (Twee geschriften van S.), 266.
Lansperg (J.), 145.
Lassonius (P.), 300.
Latius (J.), 300.
Ledenberg (Gillis v.), 19,
Leerbroek (Kerk te), 265.
Leeuw (De) van Kurdistan , 346,
378.
Leeuwarden (N. S. v.) ,134, 276,
350.
Leeuwen (Ds, J. v.), 334.
Legenda Aurea (Vertal. der), 239.
Legenden (Plaatselijke) in verband
met onze kerkgeschiedenis, 9.
Legeri (D.) metaphysicae etc., 184.
Legioen van eer, 88.
Leycester , 74.
Lempitt (R. v.), J.v. Belcamp, 129,
258.
Lennep (‘t Huis te), 362.
Lennep (G. van), 161,279.
Lessius (L .) ,300.
Levade, 164.
Libre discours (Vertaler van), 267.
Lidwoord (Zamensmelting met het
zelfst. naamw.), 114. - (Weglating v. h.), 262. - bij namen van
schepen, 387.
Lied, Smijt ze maar op den wagen,
161. - Hoe werk je niet leeuwerik, 196.
Lipsius (Brief van) , 14.
Lodewijk XIV teZeist, 291.

N.

I

N. B. A., 332.
Nachtmerrie,
265,386.
50 *
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Nachtwachtliedjes, 366.
Namen van kruiden, insecten, visschen enz., 73, 137, 170. - van
heerlijkheden als familienamen ,
333.
Nassau (Bastaarden van), 302. (Justinus van), 84,140. - (Helm
van Jnstinus v.), 93, 143. (Dochters van Willem v.), 302.
Nederlanders door vreemde vorsten
geadeld, 202,
Nepotismus van 1798-1801,161.
Nicolai (G. en J.), 298.
Nikolaas (St.), 104.
Nielles (Ch. de), 164, 282, 316.
Nieuwspapieren (Oudste britsche),
295.
Notarisambt (Geschriften over het),
87, 141.
Noue (De la), 14,180.
0.
Ockerse, 133,275.
Oeffeninghe (Een schoon ende devote), 336.
Olifant (De Afrikaansche), 4 , 151,
215.
Oog eener naald (Het), 339.
Ooijevaar (De) en zijn huis, 359.
Oorlog der doctoren, 133.
Oorlog tusschenMitldelburg en Zie.
rikzee, 336.
Oort (Van), 208, 269,342, 368.
Oosterbeeck (A. v.), 329.
Op het hoofd, op den schouder, 265.
Opera’s in de Hollandsche taal, 73,
207,268.
Opschrift aan de Zaan, 68, 195. en naamlijst in de kerk te Asperen, 100, 222. -te Haarlem,332.
Oranje
(Levensbeschrijving
van
vorsten uit het huis van), 102,225,
271, 380. - (ter aardebestelling
van Prinsen en Prinsessen van),
125.
Oranje-emigranten (Inval der),123.
Orde van St. Michiel en ridder baronet, 68, 220. - du merite, 94.
Orohio (J.), 203,323,350.
Orvalistes, 98, 22 1.
Oudheden (Oudste), 326.
Overstrooming invlaanderen,
103,
256.
Ovecveld (El. v.), 130.
P.
Paadje, 67.
. Paape (G.), 86.
Paardenkuur. 83.
Ps&us (H.),‘234.
Palen in Oost-Indië, 74, 245.
Palmboom, 70, 196,315, 379.
Palmslag (Verkooping bij) , 70.
Panotyple, 273, 343.
Panquille (Mad. de), 71, 256.
Papier (Chineesch), 361.
Passionaal,doopsel,ketterboek,234.
Patriotten (De) tooneelspel, 336.
Patroon v. Renselaer, 327.
Paulus (Pieter), 86, 141.
Pauselijke tiara, 99.
Pels (A.), 90.
Pennen (Stalen), 8,241, 269, 367.

Penning van S. Sjaardema, 47. (Gilde-), 70. - (Gedenk-) OD de
Salzbuigsche emigranten, í 3i.(Gedenk-) voor Neerl. Indië, 138.
(Gedenk-) van 1777,165,284. (Engelsche gedenk-), 299. (Gedenk-) op Maria Theresia,
299. - (Antwerpsche) ,301. Armenloodje van Antwerpen, 30.
Penningen (Huwelijks-) , 29 1. (Vernons-), 327.
Peper, 361.
Pepys Diury (Verslag van), 361.
Perrenot (Mr. A.), 99, 222.
Perziken bij maneschijn, 6, 156.
Pescarengis (Cosmo de), 163.
Peter (Czaar) en onze drukkerijen,
13, 44.
Petten, 138.
Piet Hein (Laatste wilsbeschikking
van). 39.
Pighi& (W.), 203, 324.
Plaat (Geëtste) der samenzwering:
tegei Mauriis, 338.
Plancwortels (Kleur der), 35.
PliniusSecundus(C.),
56, i20,181.
Pluggedansjes, 75.
Plulmers, Gezang op Roosendaal,
134, 276.
Poel (Dan. van der), 39. 187.
Poelgeest (Mr. Casper van), 70.
Politvck handboexken. 146.
Polliönius (P.), 329. ’
Pontanus (B.), 124.
Poot (A. v.), 332.
I’oppius, Enge poorter 233.
Porselein, 238, 358.
Portretten (Verzameling van scbilders-), ll. - (Opmerkingen betreffende Mullers Catal. van),32.
- (Lijst v. geschilderde), 299.
Potvliet (M.), 302.
Predikant vrijmetselaar, 267.
Predikanten (Eenige), 3, 150,347.
- (Tractementen van), 17, 79,
346
118’ ,,(~$,f;&$/,J2;;;
353,,383.
Prent van het turfschip van Breda,
34. - (Spot) op een luchtbol,99,
222.
Prince (S.), 164.
Princesale te Dor& 113.
Prophetia de futuris pontificibus
Rom., 203,324.
Pseudo-Lofredenen, 7,40,
107.
Yuppius (Ed.), 118, 210.
Putte (Sam. van de), 40.

QQuellerie (Chr. de la), 6, 155,183,
218,347.
R.
Radbraken, 20, 80.
Radermacher (Portret van Mr. J.
C. M.), 56. - (J. C.), 114.
Rampe (Died.) vanVlaardingen,U).
Randschrift onzer munt, 209.
Raoul (L. V.), 298.
Ravesteijn (Ds.), 336.
Recke (Elisa v. d.), 9, 74,
Regenboog (J.), 36 1.

Regering te Zwolle in 1672, $6,
Regter (Een) van Oldenbarnevelt,
296.
Regtsmagt der eigenaren van Stinsen, 330.
Regulateur, 233.
Rehoorn (G.), 335.
Heisig (J. H.), 90, 142,212, 251.
Reisje door Westfriesland en Waterland, 384.
Rekenkunstig vraagstuk, 33.
Keligionsvrijheyt (Schrijv. v.), 325.
Rem acu teligisti, 350.
Reuss-Schleit z (Erfprins van) , 297.
Reuzenberg (De), 123.
Ridderorden, 88.
Ridderus (Werken v. F.), 107,241*
Robinson Crusoe, 4 1.
Robijs (Joost van), 131, 260.
Rohan (Taucredo de), 73.
Ronde goden, 292.
Rotterdam (Houding van) in 1672,
201.
Rowley (Vers van), 70.
Rubema (‘I’h.), 2 18.
Ruine bQ Maastricht, 100.
Ruiter (Sabel van de), 49. -(Harnas
van de), 94.
Rijmende regels (Drie), 101,319.
S.
S (Lange) in het Fransch, 262.
Sannes (Ds. Is.), 101, 224, 316.
Santen (Charlotte van), 2.
Sapma (Twee geschriften van D.) ,
266.
Sauzet (Du), 301.
Schaap (Kapt.), 253.
’
Schaar (De), 12.
Sc haatsen (Beenen), 289.
Scabaelje (D.), 19.
Scherpregters (Declaratiën van) in;
de XVIIIde eeuw, 289.
Scheveningsche weg, 328.
Schieten op Nieuwjaar, 6, 156.
Schilders portretten (Verzameling
van), ll.
Schilderij van het opbreken van het
beles:vanDordrechtin
1418. 127,
250,- met eene kerkelijke’pleg:
tigheid, 338.
Schiïderijén op het stadhuis te Amsterdam, 204. -(Verongelukte),
196.
Schillers geestenziener, 183.
Schimpdichten, 68, 195,252.
Schlaffius, 130.
Schlözer (A. L.), 303.
Schultz van Haegen (J.), 329;
Schuttenius (E.}, 331.
Schuurman (J. J.), 128, 142.
Sedan (Academie te), 300.
Semeins (Uitvinding van S. Keyser), 184.
Senatus veteranorum glirium, 20.
Sergeanten-majoor
en
brigadiers,
169.
Syberg (Baron), 240.
Sibille (J.), 364.
Sybing van Hernikh&en (J.), 101 p
224,232.
Sybrands (J.), 202.
Sic transit gloria mundi, 95..
Simir (De), 161.
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(BL), 19,
Slag bij Nancy, 190. - van Martineatie, 103, 257. - (Offieïëel berigt van den) bij Waterloo, 99,
221.
Slangen (Beweging der), 81.
Slangengif (Middelen tegen), 73.
Slatius (Geschriften van H.), 267,
386.
Sluimerend plantenleven, 287.
Smeths (De) verzameling van gesneden steenen, 82.
Snelheid van het licht, 325.
Snoeck (.J. P.), 48.
Soeteboom (H.), 76.
Sop, 337.
Spanjaardengelden,
234.
Speyaert (Dagvaardingvan S.), 100.
Spelden, speldegeld, 294.
Spiegel (Mr. E.), 234, 354.
Spiegel (Van der), 30 1.
Spot- en scheldnamen (Nederlandsche), 105. 240, 339, 365.
Spreekwoorden en spreekwijzen :
De dood en ‘t sterven in de volkstaal, 101, 317. - Ali Kandali,
365. - Als ‘t ware, 65, 192. Appels loopen op gouden beenen,
132, 273, 349. - Tusschen twee
stoelen in de asch zitten, 240. Het is nu geen tijd dat Bertha
spint, 132, 261. - ‘k Ben in de
boonen, 136. - Ik geef mij de
eer, 94. - Van esme tende, 135,
278, 381. - Goud uit de Gortsteeg, 336. - Hij heeft zijne handen in de wolken gewasschen, 132,
274. - Iemand een hart onder
den riem steken, 262. - Onder
Jan, 162 - Jan Briltjes goud,
124. -Jan van Loenen, 183. Hij heeft Job vermoord, 262. Knoopen draaijen, 297. - Dat
mogt je de koekoek, 198. - Het
sop is de kool niet waard, 262. Bij kris en bij kras zweren, 107.
- Hij heeft een riiitte lever, 864.
- Dood luikes, 47. - Een mier
aan iemand hebben. 57. -Rectore8 Lipsienses esse immortales,
285. - Si non é vero, é bene trovato, 297. -Volle veldslag, 163,
352,381. - De vrienden geven
de vensterglazen, 100, 223, 252,
315.
Staatkunde van het kerkezakje, 136,
Sladus

St,ool of stoel, 59, 81, 347.
Stopeleberg, 36.
Storm van 1 Aug. 1674, 235, 555.
Stormglas of Baroskoop, 10.
Strnbbe (8. B.), 265.
Straf van losbandigheid, 285.
Stromberg (H.), zie Puffius.
Stuerbout van Haarlem, 23. (Joh.), 132.
Swanenburg (W. van), 124.
Synonymen, 262.
T.
Taalzuivering, 198.
Tarok, 286.
Teisterbant en Bilderdijk, 37, 187,
315.

Tertianen te Amsterdam, 204, 385.
Testament van M. Grunius Corocotta Porcellus, 49.
Tetje Roen, 55, 366.
Thee (Groene), 337.
Theens Cornelia, 123.
Thombergen (Verklaring van een
geschrift van S. Frank door), 33.
Thomson, 162.
Thouars (De), 86,121,311.
Thule (Ultima), 27.
Tiberius en de kunstenaar, 4, 152.
Tien geboden (De) iu twee regels,
163, 282.
Tinhandel (De) der ouden, 63.
Titels (Gebruik van erfelijke), 3 7
Togten naar het Noorden in 1624 en
1623,303.

Tolhuys (Jan), 113.
Tollens (Verspreide gedichten van),
329.
Tottleben (G. C. H. Graafvan), 198.
Treveskamer, 184.
Trictrac, 56, 120.
Triglands geschriften, 267.
Tromp (Lofdichten op M. H.), 9,
1 7 8 . - (Portret van M. H.), 54,
250.

Tulpenhandel,
86,121.
Tweegevecht (Straffen op het), 162.

IJ.
Udemans (C.), 269.
Uytenbogaerts
leven
(Verbetering
in), 38.
Uitvaart van eene vorstelijke persoou in de XVIde eeuw, 2.
Ursinus (C.), 118.
206,240,304.
Usselinx (W.), 165.
Stade (Regters van), 124.
Utcunque’dulci Tyndare, 198.
Stapel Zalt (R.), 134.
Utine en Süsel. 301.
Stap vernoegd met mij in ‘t bootje, 1 Utrecht (Ontruiming van) in 1787,
87.141.
Start& (J. J.), 91, 142, 212.
Steenen (De) onzer heidevelden,335.
Steengracht (J.), 336.
Steinmetz (J. A.), 253.
Stenographie in í750, 267.
Stephani Praedium rusticum, 233,
353.

Sterfhuisgebruiken, 39, 72, 136.
Sterfte te Zwolle, 33 1.
Stevens (St.) rijden, 66.
Sticke (Adr.), Heer van Breskens,
132,352.
Stolberg, Besehreibnng eines Weibes, 124.

225.

Utrecht (Adr. van), 19.
V.
Vaderlandsche Chronijk (Sehrijvers
van de), 265.
Valckenaer (J.), 133, 275.
Valsehe testamenten, 128.
Veeziekte, 144, 178.
Verboom, 131.
Verguld koper, 303;
Verheijen, 132, 260, 316.
Verhuizing van Nederlanders naar
Brandenburg, 102,4?56.

Verhulst (Rumbout),
348.

35’,18s; 27@,

379.
Verkléinwoorden, 67.
Verponding in Holland ingesteld,
299.
Verveer, 253.
Verzen (Latijnsche), 27.
Via1 (Ridder du}, 267.
Villattes, 301.
Vindiciae contra tyrannos, 59,140,
182.
Vinsemius (D.}, 298.
Vlierboom (De), 16. - Een voorbehoedmiddel tegen den duivel, 16.
Vlissingen (PersÖnen te) in 1572,60.
Vloeken (Oude public. tegen het).
287.

Volksboek (Een Nederl.) in het
Deensch, 329.
Volksgebruiken, 47,
Volkslied : Hoort toe enz., 130,259,
272,380.

VolksÓverleveringen(Neder1.),804.
Volksvooroordeelen, 67, 193, 252.
Vondel (Een handschrift van), 4.
Vonk (L. C.), 334.
Voornamen (Vertaling van) , 350,
378.

Voorraad van zonnelieht, 389.
Voorspelling, 33 1.
Vos (Jac. en Joh. de), 204,366.
Vreeswijk (G. van), 67.
Vrijgelatenen(DeRomeinsche)enz.,
118.
Vrijmeesters, metselaars en timmermans, 364.
Vrolikhart (Corn.), 20.
Vruchtbaarheid (Buitengewone), 9,
74, 138,178, 269.
W.
Waenen (C. v.), 203,322.
Wagenaar, 128. - (Schrijvers der
Bijvoegsels op), 71,196.
Walvis, Beschrijving der stad Gonda (Eene bladzijde uit), 37,273.
Wapen van Wassenaar te Maastricht, 1, 148. - van de Groot, 2.
- (Meermin tot), 8, 74. - (Onbekend) van 1595,66. - (Onbekend), 82, - v.Helmont,l25.v. Mdakka, 135. - v. gesl.Pous,
1 4 3 . - v. Lumey, 164,352,382.
- v. Loenen, 201.
Wapena van Amsterdamsche geslachten, 4, 153, 183, 215. (Familie-) gevraagd, 7. - van
Belgische steden, 40. - (Weinig
bekende) v. Nederl. geslachten,
292.
Watermachine, 5.
Watermerk in het papier, 268.
Weersveranderingen,
325.
Weervoorspellingen, 327.
Wees trouw en vertrouw niemand,
47, 105.

Wel (De), 201.
Wese (Briefv. M. v.), 285.
Westen (Van), 267, 386.
Wetsbepaling (Zonderlinge), 204.
Wetten der Leidsche Academie
(Uitgave der), 64.
Wille (A. F.), 267.
Willem Baarland (Auteur van),330.
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Willem Beukelsz., 197.
Willem Jansz., 135, 277.
Wils (P.), 267.
Windvlagen in drieën, 132.
Winhoff (M.), 123, 167.
Wis-, natuur- en sterrekundigen ,
15.
Wisselbriefhouder
(Geheimzinnige), 362.
Wit metaal
Macassar. 135.
With (A. de); 234.
.
Witt (Descendenten van Joh. en
Cor;. de), 34. - (Geschriften
betreffende J. de), 285.
Wittius ( Adr.), 6.
Woorden op het platte land in
Noord-Holland nog gebruikelijk,
26,327. - in de Meijerij van den
Bosch in gebruik, 328.
Woorden afgeleid of verklaard : AllafEöln,198.- Amazonen,l23.
- Anbeelten, worpen, stelten,
drubbelen, 364. - Aschpotten ,
4, 151. - Bagijn, 387. - Begaafd, 362. - Belabberd, 10,138.
- Bistouri, 16. - Bolk, 198. Brak, 129,320. - Canada, 38.
- Canard, 289. - Cocagne (pays
de), 23. 139. - Copij, 253, 309.
- ia&, 350. - El, in plaatsnamen, 10,44,246,310.
- Enklaauw, 387. - Europeanen,338.
- Gekieremierd, 88,141. - Gemarineerd, 136,279.Goochem,
198. - Graveninge, 300. - Hagjesdag, poespas, 134. -Hoiemen
geschot, 300. - Hollandsch , nederduitsch, nederlandsch, 387.Honk, 6,156. - Horretje, 387.
- Horst, 10. - Huisraad, 19 7 .
- Yval, yvallig, 363. - Kartouw
lï,79. - Karveelschepen, 2,150,
214, 312. - Kinnetje, 135, 279.
OP

- Koebrug, 145,181. - Komeniiswinkel, 60. - Kostverloren
wëtering ,339. - Kraaier, 362.
- Krapschuiten, 2, 150,3 12. Lacquistes , 4, 151. - Ladere,
132. - Liedertafel, 11, 7 1. Loevestein, 365. - Malefijt, 55,
81,119. - Melizoen, 26. - Milkaton, 42,114,309,377.
-Mits,
303. - Munniken, 135. -Nektar, 33,160, 348. - Noor, 33,
160. - Nuf, 330. - Ooit, immer,
103. - Ontijdinc, 33, 160. Over, 387. - Palemaillebaan ,
164,283. - Papau, 104,257. Procesverbaal, 124. - Quareel ,
359.- Raaitienden, 98. - Rakkert, 60. - Ranselen, 56. Royaal (billard) , 134. - Rooi,
3 8 7 . -Rij bieren, quanselbieren,
62. - Samoreusen , 6. - Schavuit, 12,118. -Schieringers,33,
160. - Schiermonikoog, 60. Schobbejak, 57,81, 250. - Sergeant, 60. - Silhouetten, 33. Sinternant , 36 1. - Soebatten,
138. - Soeren, Soranus, 337. Suffletten,l98,325.
-Suriname,
38, 351. - Trecht , in plaatsnamen, 7. - Truanten, 364. Vlier, 83. -Vonnis, 325. -Vijsve, 90. - Weduwnaar, 8. weesje, 144, 241. -Zalig, 11,
-Zaniken 56 81, 119. ger zeerst 197 387. - Ziel
11,7; . - Zo&&, Doesburg, Duiso
burg, 335. - Zweder, 197.
Woordafleiding, 204.
Woordt (Geboortejaar enz. v. A. V.
d.), 284.
Writs (W.), 236.
Wijckenburg, Jnnius en Pelt, 329.

IJzerroest

(Middel tegen), 236.

Y.
Yvon (l’Abbé), 145.

z.
Zaccharias Klistorinus, 7.
Zeelands Chronijk verkort,
275,381.

133,

Zeetienden, 125, 181.
Zegel van het Westerkwartier, 100.
- (Zonderling),
-, - 162.
Zegels (Kerkelijke), 107. - (Kerk-)
van buitenlandsche Gerefor. ge=
meenten, 285.
Zelandre (Baron de), 33, 160, 218.
Zelfmoord in 1809,201.
Zelve (Verbuiging van), 51.
Zendelingen in het begin der 17de
eeuw, 23.
Zeven (Het getal), 95.
Zilverling, 197.
Zingen met de ster aan boord, 94.
Zinspreuken van beroemde en vermaarde personen, 82.
Zonderlinge titels van boeken, 291.
Zondvloed (Namen van Koningen
voor den), 184.
Zoölogen (Werken van), 16 1.
Zouter (D. de), 298.
Zutphen(Waterpoortte),
98,317.(Toren der S. Walbnrgskerk te),
(Eik
op
‘s
Gravenhof
te),
98.
362.

Zwad, 364.
Zwanenzang, 208.
Zwetnam (Jas.), 3.

399

MEDEWERKERS.

A.
A.c?dny lapen van de Groot, 2. .
8. (J. C’.), Zeelands Chronijk verkort, 275.
A. (N. G .) , Prophetia de futuris
pontif.. 203.
Al (F. v.),Verkleinwoorden,
67. Paadie. 67. - Onder Jan, 162.
- Straffen op het tweegevecht,
162. - Rijbieren, 162. - Sergeant-Majoor , 169. - Publ. tegen het vloeken, 288.
A. H. (Y.) , De kampvelden, 5. Watermachine, 5. - Het schuitje
in den Vijverberg, 5. - Radbraken, 20. - Portret van Mr. J. C.
M. Radermacher , 56. - Wapen
Y. Lumey, 164.
- Palemaillebaan, 164. -Wapens v. Amsterdamsche geslachten, 183. -Zelfmoord in 1809 ,201. - Officieel
berigt v. d. slag bij Waterloo, 221,
- A . F . R . E . B a r o n v . Haarsolte, 275. - Heenvliet, 284.
Aa (Pieter van der), Eerste reisnaar
Guinea, 214. -J. de Moor en J.
de Wit, 277. - Willem Jansz.,
277.
Alexander, Duisternis op klaarlichden dag, 45. - Handschoen, 310.
Aliquis, F. Freiligrath, 206.
Amsterdammer (Een), Aschpotten,
151.

Amsterdammer (Een oud), Factieteekens, 206.
April (23) , Geschrift . Fenelon ,
101. -Bullebakken,
101.
Arie, De Bajert in het gasthuis te
Amsterdam, 54.
Y

B.
B. , Carl Cockiel, 5. - Slag van
Martinestie, 103. - Moro St.
Paolo,l03. - M. Althusius, 301.
- Utiae en Süsel, 301. - Gebulte kaarten, 302.
B,, Een oud burgerhuis te Amsterdam,36. - Stopeleberp, 36.
B. (C..G.), C. Vrolikh&t, 20. Radbraken,BO.
-Zilveren munt.
26. - Tienstniverstuk van 1808;
87. - Geschriften over het Notarisambt, 87. - Staatkunde v. h.
kerkezakje, 240. - Zilveren rijders, 260. - Gedenkpenning v.
1777, 284. - Huwelijkspenningen, 291.
B . (C. W.), Sterfhuisgebruiken,39.
- 0, Belcampius, 45. - Geerende huizen, 93. - Afbeelding van
den schouwburg te Amsterdam,
- Spotprenten op een luchtEi 9 9 . - Afbeelding van eeue
kerk zonder naam, 99. - W.

Helmichius, 119. - H. Comte de
Moens, 120. - P.W. Higt, 120.
- R. Verhulst, 185. - Verhuizing . Nederl. n. Brandenburg,
256. - Slag . Martinestie, 257.
- Moro S. Paolo, 257. - Papau,
257. - L o e v e s t e i n , 2 7 9 . - J .
Murmellius. 28 1.
B. (E.), Changuion, 110. - L. de
Beveren. 224.- Auteur van Willem Baarland, 330. - H. Jansen,
331.
B. (J. J.) , Woorden op het platte
land in Noord-Holland nog gebruikelijk, 27.
B. (T. d.), Guizot beschuldigd van
letterdieverij, 361.
B. (V.), Afstamm. Y. Balth. Gerardts, 107.
B. (W.), Waarde van den grond in
Amsterdam, 35. - Ter aardebestelling van prinsen en prinsessen
. Oranje, 126. - Holl. boeken
vertaald, 241, - Ned. spot- en
scheldnamen, 365.
Baan (J. van der), J. Huìjssen van
Kattendijke, ll. - J e a n d’Espagne, 185. - J. Deknatel, 221. Ds. J. Sannes, 224.
Bh>., Aardappelsoorten, 65. - De
Groots bewijs v. d. waren godsdienst, 299.
Bh’. (D “), Appel- en peersoorten,
Y

Y

Y

l

65.

Bisambo, Aschpotten, 4.- H. Co&
te de Moens, 311.
B . . . . ..k (D.), Opschr. en naaml. in
de kerk . Asperen, 222.
B. N. , M. Guitet , 6. -Jhr. E.
Meijster, 10. - G. van Lennep ,
279.
B. N. (J. T.), Naamlijsten van predikanten, 77.
Bosch (L. E.) Sr., Paus Adriaan en
Dedel, 75.
Bouman (J.), ‘k Ben in de boonen,
136. - W. Usselinx, 165. - Filippa, 195. - G. Maranus Tolosas. 201. - Hetich, 202. - S,
Goularts geschriften,-260. -Bullebakken ,348. - Nachtmerrie,
Y

386.

Bruinvis (C.W.), Lijst van Kalifen,
45, 210, 249. - Geslacht Coomans, 50. - Arrestatie van de
Pauw te Goa, 389.
Bt., Uitvaart van een vorstelijk persoon, 2. - Grafschrift te Lavenham, 7. - Schavuit, 12. - Kartouw, 17. - Bagijnen en Albigenzen, 33. -Werken van Hadr.
Junius, 36. -Amusement philosophique , 36. - Pseudo-lofredenen, 40. - Ceux que le ciel forma,47. - Wees trouw, 47,105.
- Maand. berichten, 47. -Dood
luikes, 47. - Testament van M .

Grunnius Corocotta, 49. - Trictrac, 56. - Ranselen, 56. - C .
Ylinius Secundus, 56 , 181. Een mier aan iemand hebben, 57.
Schobbejak, 57. - Anacreontische vragen, 58. -Prof. Beireis,
86, 122. - Gekieremierd, 88. Orvalistes, 98. - Raaitienden ,
9 8 . - Amazonen, 123. - Chronicon anonymum , 129. - Pays
de Cocagne, 139. - Dans der
bloemen, 143 . - Weesje, 144. Tiberius en de kunstenaar, 152.
- Bethesda en Siloam , 153. Honk, 156. - Lofdichten op M.
H . Tromp, 178. - Engeland
zigtbaar van de Hall. kust, 181,
212. - De wilde kastanjeboom,
184. - J. J. Starter, 212. -Levensbeschr. v. Vorsten uit het
?:;35Cranje,
225. -J. . d.
. - S. . Beaumont en de
Cid, 235 . - Vertal. der Legenda
Aurea , 239. - Copij , 253. Overstrooming in de 1 lde eeuw,
256. - V o l k s l i e d , 2 5 9 . - Engelsche vertaling . Don Quixot,
259. - Klopjes, 261. - Appels
loopen op gouden beenen, 273.Halsbandes orden, 275. - J.
Pluimers gezang op Roozendaal,
276. -M. Luther, 278. -R.
Crabeth, 282 . - De tien geboden
in twee regels, 282. -P. J. Convenant, 283. - Geboortejaar van
. d. Woordt , 284.
- Boekenbanden uit de 16de eeuw, 290. Staatkunde . h. kerkezakje,304.
- Palmboom, 315. - J. Orobio,
323. - W. Pighins, 324. - Elf
het malle getal, 339. - Hollandsche boeken vertaald, 340. Acrostichon vanFortunatus,388.
Buddingh’ (D.), Volkslied, 130. Buitengewone
vruchtbaarheid,
1 3 8 . - Smijt ze maar op den wagen, 161. - Bowring Batavian
Anthology, 298 . -H. S. Y. Di;jk,
299. - Bullebakken, 315.
Büser (Dr. J. Th.), Anakreontische
vragen, 66, 97, 237.
Büser (T. H.) ,Volksvooroordeelen,
6 7 . - Sterfhuisgebruiken, 72.Zinstorende drukfouten, 95. Namen van kruiden enz., 170. De tien geboden in twee regels,
Y

Y

Y

Y

Y

282.

C.

C., C. P. Hooft, 131. - Carlier
Cafatier, 13 1. - S. Goularts familie, 131. - S. Goularts geschriften, 131. - M. Gualtherus,
131.

C. No. 3, Geslacht de Peyster, 233.
Cs., Triglands geschriften, 267. Geschriften van H. Slatiua, 267.

400
-Vertaler van het libre discours,
267.

de, 278. - Reisje door Westfriesland en Waterland, 384.
Costa (Isaac da), Adellijke geslachten onder de Israëliten, 111, 174,

C. & A., Wapens van Belgische
steden, 40.
C. Avis fidelle, 333. - Nieuwc
742,368.
Cs., L. Beijerlinc, 299. - L. Lesn.’
sius, 300. - R. Bouchard en A.
Nederl. jaarboeken, 334.
Migoen, 300. - P. Lassonius,
Cl/,., Baronnen van Aerssen, 1,269.
300. - J. Latius, 300. - Aca- Pseudo-lofredenen, 7. - Sedemie te Sedan, 300..
natus veteranorum glirium, 20.
- Descendenten van J. en C. de
D.
Witt, 34. - C. Baron van Boetselaer, 37. - Changuion, 4 1. Jhr. J. Duym, 44. - Prins van a., J. Sybing van Hernikhuizen,
101. - H. Hubert, 101.
Hessen Philipsthal, 44. - Bilderdijk en het geslacht de Bye, 48. D. te D., Oude maten en gewigten,
8, 137, 306. - Lofdichten op M.
- Malefijt, 55. - Stool of stoel,
H. Tromp, 9. - Jaartal op mun59. - Korn. van Arkel, 79. ten, 35, 185. - Volkqgebruiken,
Geadeld na den dood, 116. 47. -De nieuwe Nederl. JaarBrak, 129. - Pater Berendse,
boeken, 47. - Penning van S.
132. - Kapt. A. Bruin, 132, Sjaardema, 47. - Onbekend waKlopjes, 132. - Geschiedenis der
pen van 1595,93, - St. Stevens
Bataafsche republiek, 133. rijden, 66. - Graden bij de exaZeelands Chronijk verkort, 133,
mina, 66. - Oude kruik, 67,352,
381.- Valckenaar, 133. - Oorv Namen van kruiden enz., 73.
log der doctoren, 133 - 6. H.
- Naamlijst vanpredikanten, 77.
Reisig, 142. - Bilderdijk en Wit-Tractementen van predikanten,
te van Haemstede, 186. -Neder7 9 . - Zinspreuken van beroemde
landers door vreemde vorsten gepersonen, 82. - De Smeths veradeld, 202. - Schrijvers van de
zameling van gesneden steenen,
Vaderlandsche chronijk, 265. 82. - Boksenbieren, 82. - RidNachtmerrie, 265. - Graven van
derorden, 88. - Gedenkpenning
Hollanden Zeeland, 297. - Charvoor Nedrl. Indiën, 138. - Geter van Floris 111,297. - Guarde
denkpenning van 1777, 165. Jojorix et Meriblis, 298. - BouAnanasteelt in Nederland , 166.
legrin,298. - van de Spiegel, 30 1.
- Nieuwe Nederl. Jaarboeken,
- Afstammelingen van Adr. van
169.- Zeeuwsche duit met luctor
Bergen , 305. - Hadewij van
et ementor, 17 1. - Prof. Beireis,
Raephorst vanBloemesteijn, 310.
182. - Schrijver der Bijvoegsels
- Teisterbant enBilderdijk, 315.
op Wagenaar, 196. -Randschrift
- Geesteranussen , 316. - Ga.onzer munt, 209. - Nederl. spotlante dichtluimen van Bilderdijk,
en scheldnamen, 240. - Engel3 2 1 . - Geneeskundigen te J~sp,
sche gedenkpenning 1743, 299.
330. - Regtsmagt der eigenaren
- Gedenkpenning op Maria Thevan Stinsen, 330. -Geslacht Ouresia, 299. - Andriesgulden, 303.
deramstel,330. -Carel Reiniersa,
- Blank, braspenning, 304, 338.
333. -L. C Vonk, 334. -Hand- Nederl. volksoverleveringen,
schrift van 1~. Kol+, 334. - C.
304.- Symboliek der kleuren,
Hillenius, 334. - Kostverloren
322. - Vernonspenningen, 327.
wetering, 339. - Mr. J. J. Mau- A. Magyrus, 340. - Geschieritius , 340. - Geslacht Sweers ,
denis der Bataafsche republiek,
340. - vdn Oort, 343. - Mr. E.
3-J9. - Is de Groot roomsch geSpiegel, 354. - Begaeft, 362. worden, 39 1.
S, Maartensmannen, 366. Zwad, 364. - Het doodshoofd, D*., Gezant te Constantinopel, 162.
- Hocko, 162. -Een Metternich
365. - Th. Aemilius, 378. in 1708, 162.
Bezitter van allodiale goederen,
D. (J.)
380.
-,Jean de l’Espine, 14,- Mr.
C. (H. J.), Geesteranussen, 272.
L.
C. (M. J.), J. J. Duguet, 23.
C. van Poelgeest, 70. -Malefijt,
C. (T. A. J.), Meermin tot wapen,%
8 1 . - E. W. Higt, 81. - Kapitein ter zee, 84. -Archieven van
Chr., Lacquistes, 15 1.
Constanter, De schaar, 12. - Kar1751,90. - J. J. Starter, 9 1. Ter aarde bestelling van prinsen
lier, 13. - Jan de 1’Espine , 14.
-Dierick Scabaelje, 19. - Duisvan Oranje, 125. - Knoopen met
ternis op klaarlichten dag, 22. het beeld der vrijheid, 128. - N.
Tulpenhandel, 86. -- H, vau ElS. van Leeuwarden! 134. - Hag
vervelt, 88. - J. Deknatel, 98.
jesdag , 134. - Blllard royaal,
- De bajert in het gasthuis te
134. - R. Stapel Zalt, 134. Amsterdam, 119. - BokscnbieHinjosa, 134. - Pluimers, gezang op Roosendaal, 134. - Koren, 170. - L. Fraxinus, 174.
- Uitvinding van S. Keyser Seperen munt van 1700, 149. Grafschrift Aelia Laelia Crispis,
mein, 184. - Ketterbranden in
Utrecht,, 193. - G. Eponis, 218,
169. - Paus Adriaan en Dedel,
- weesje, 241. - Van esse ten1 7 8 . - Lijkredenen op Remon-

strantsche hoogleeraren, 296. Verslag van S. Pepys Diary, 361.
D. (J. C.), Brieven van Fr. Gomarus, 12. - Opmerkingen betreffende Mullers catalogus van portretten, 32. - Uitgaven der wetten der Leidsche Academie, 64.
-Tooneelspel de patriotten, 336.
- Autographen, 339. - Geschiedenis van Nederland in de Fransche taal, 349.
D. (J. H. v.), Gedenkpenning op
het uitwijken der Saltsburgers ,
132. - Adr. Sticke, 122. - Ladere, 132. - J . S t u e r b o u t , 1 3 2 .
- Appels loopen op gouden beenen, 273. - Hij heeft zijne handen in de wolken gewasschen,
274. - Kinnetje, 279. - Brak,
320.

Damnum , Maerlant een Zuidbrabander, 307.
Die ‘t beter weet mag ‘t zeggen, Oud
grafschrift, 123.
Diest (W. A. v.), van Diest, 140.
Dirk, Stool of stoel, 8 1.
Dixi, Zingen met de ster aan boord,
94.
D. N. (V.) , J. Huijssen van Kattenddke, 44. - Abb. Hattinga ,
50. - Klok- en geschutgieters,
Busmeesters, 50. -Geschrift van
R. Donteklock, 50. - Personen
te Vlissingen in 1572,60. - Familie Bax, 72,240. - J. de l’Espine, 78. - De la Noue en de la
Haye, 78. - Der sondaren troostelij ke lMorgenwecker, 79. - 1).
Dijke en J. Lamotius, 79. - C.
Mirkinius, 83. - D. Castellanus,
83. - Vlier, 83. - Geschrift van
H. Brandt, 83. - Montleart, 83.
-E. de la Faye, 84. - Jhr. E.
Meyster, llï. - Trictrac, 120.
- H. comte de Moens, 120, 378.
- S. van Diest, 121. - Zeetienden, 125. - Wapen der familie
van Helmont, 125. - Vindiciae
contra tyrannos, 140. - P. Paulus, 141. - Geschriften over het
notarisambt, 141. -J. J. Schuurman, 142. -Helm van Just. van
Nassau, 143. - Lil). Fraxinus,
143. - K o e b r u g , 1 4 5 , 1 8 1 . - J .
Lansperg, 145. - 1’Abbé Yvon ,
1 4 5 . - Anna van Merode, 146,
212. - Politijck handboeckeken,
1 4 6 . - Dominospel, 146, 212.
- Koperen munt van 1700, 1~9.
- A. Moonen, 182. - Legeri
Metaphysicae, 184. - Treveskamer, 184. - Baronnen van Aerssen, 214. Karveelschepen,
214. - W npens van Amsterdamsche geslachten, 2 J 5. - Kleuren
der militaire gebouwen, 215. Theod. Aemilius, 218. - Chr.
de la Quellerie, 218. - J. van
Bokholt, 2 19. - Rotterdamsche
Courant, 219. - J. H. Reisig,
251. - Jean de l’Espague, 251.
- Filippa, 252. - Schimpdichten 252 . - Kapt. Schaap, 253.
- j. A. Steinmetz, 253. - Albums uit de XVIIde eeuw, 253.

401
toetssteen van ‘t karakter, 136.7 3 . - Palen in 0. Indië, 74,245.
- Kellenberch en Dortsman, 253.
F. Cornahe, 143. - Wapen van
-Buitengewone
vruchtbaarheid,
- Verveer, 253. - C. Baron van
het geslacht Pous, 143. - Vee74. - Pluggedansjes, 75. -J. C.
Boetselaar, 255. - H. van Dam,
ziekte, 144, 178. - Het schuitje
Radermacher , 114. - De Coca,
255. - Dr. A. Heijnsius, 255,
in denvijverberg, 154. - R. Cra294. - Een brandstapel in 17 73,
379. - Gedichten van J. Beets
beth, 161. - Gezondheidskruiden
en J. Bodecheer Benningh, 255,
327 v
- Mad. de Panquille, 256. - J.. 1 163: - Volle veldslag, 163. - Harderwijk (K. J . R. van) , Prins
1 Jan van Loenen. 183. -Medaille ’ van Espinoy, 33. - Jean d’EsDeknatel, 271. -H. Hubert,271.
van Doggersbank, 192. - Zonpagne, 34. - Drie oude bokalen,
M. Junius ,272. - A. van Crooderlinge wetsbepaling, 204.-Een
41. - Korn. v. Arkel, 45, -J.
nenburg, 27 2, - P. B en A. de
vermomde beu1,206.-Oorsprong
J. Duguet,45. -C. Droste, 59. Ia Faìlle, 273. - Familïin in den
der dagbl. in Nederland, 209. Mr. H. C, Focke, 65, 251. - Fiadelstand erkend, 317. -- Ge.
Overstrooming in de XIde eeuw,
lippa, 67. - J. W. Falck, 84. boorte- en sterfjaren van Engel287. - J. Episcopius, 257. L)e Thouars, 86 L- A. Moonen,
sche schrijvers, 321. - S. GouRidder du Vial, 267. - Steno- Kol. de Morgan, 92. - J.
larts familie, 321, 381. - N. S.
grafie in 1750, 267. - Geslacht
Zié 161 . - H. Geldorp, 179. van Leeuwarden, 350, - Carlier,
Sweers, 268. - V. Oort, 269. Gelkinge , 201 . - D. v. Delen,
Cafatier ,352. -M. Gualtherus,
Hinjosa, 276. - Een vermaarde
294. - Hackman ,301. - E. en
352. - A. Sticke, 352. - Volle
arts, 311. - Brandmerk op de
R. v. Haeften, 301. -J. Geusius,
veldslag, 352. - Handschriften
wang, 311. - Woonplaats van
322.
van A. Geesteranus, 352. - WaBellamy, 363. - Gesl. Hagen, Hasselt (W. J. C. van), Ronde gopen van Lumey, 352,382. - J.
363. - Nachtwachtliedjes, 366.
den, 292.
Cools, 357. - Koetsen te Amsterdam, 358. - Afstammelingen F. (D.), Ter aarde bestelling van Herman, Keizers v . Japan, 164.
Prinsen van Oranje, 126. -Lijst H-g, Eerste reis naar Guinea,l50.
van A. van Bergen, 366. - Symvan Portretten, 299.
- Opschrift aan de Zaan, 195,
boliek der kleuren, 383. - J.
Hora Ruit, Albums v. HeemraadGeusius, 383. - Eenige predi- FrederikHendrik,Gildepenning,70.
schappen , 96. - Geschriften bekanten, 383. - Mr. W. Bartjens, Fremery (N. D. W. P. de), Prins
van Espinoy, 157.
treffende J. de Witt, 285.
384. - J. Aitaema, 384. - MidFrisius, Twee noodmunten, 301. - H . . . . . t (v .), Grafschr . op Tj . H.
derich, 385.
Armenloodje v. Antwerpen, 301.
de Vries, 336. - S. Janzonius ,
D. N. (V.) No. 2., Ruïne bij Maas- Antwerpsche penning, 30 1.
336.
tricht, 101.
Dr., J. Beeldsnijder, 297. - GrafG,
schrift op Aelia Laelia Crispis,
1. (J. L. A.), Eerste reis naar Gui340.
G. (C.), Naamlijst van bewindhebnea, 2. - Het oude hof in den
D. v. d. F. (v.), Zegel van het Wesbers der 0. en W. 1. Comp,, 5 ,
Haag, 2. - C . deBruijn,2. terkwartier, 100. - Familìën in
153. - Tulpenhandel, 121. Charl. v. Santen en Corn. Kalf,2;
den adelstand erkend, 100.
Munten met kloppen, 128. - Stalen pennen, 8. - WeduwJonkheer, 186. -Mr. H. C. Focnaar, 8. - Buitengewone vruchtke, 190.
baarheid, 9. - Verzameling van
8. (C. H.), Gesl. Gockinga, 119.
schildersportretten, ll. - KlokE., Geslacht Sweers, 367.
G. (J. H . v .) , Tienstuiverstuk van
en geschutgieters, 13. - Oude
E. (R.) , Eerste reis naar Guinea,
1808, 141:public. tegen het vloeken, 288 e
150. - Baron de Zelandre , 160.
- Afstamm. v. Lucas v. Leiden, G;gh.)8,1Adeleide, 59. - Schobbe” H’, Handschoen, 179,
. - Kapitein Bernard 82. ” D* ‘c*
201. - Spanjaardengelden, 234.
.
-*Helm van 3 ustinus v. Nassau,
- Hadewij van Raephorst ,254.
246.
93.
E. A. P., Schobbejak, 57. - H.
Israëls (Dr. A. H .) , Twee brieven
Hubert, 224. - Malchus, 224. van Bilderdijk, 263.
H.
Klopjes, 261. -M. Luther, 278.
Eekhoff (W.), Baronnen v. Aerssen,
1 4 9 .
H., Ch. de Nielles, 164. - S. PrinElsevier, J. Gramaye, 138. - D.
ce, lti5.- Galante dichtluimen J. t. G.,Wapens v. Amsterdamsche
Castellanus, 139, 180. - Chr. de
v.Bilderdijk,i65.-Kerkgezang,
geslachten, 4.
la Quellerie, 156, 183. -Chr.
165. - Brieven v. C. Y. Hooft, J. (L ), Stool of Stoel, 60. - Als
Meese, 168. - G. Eponis, 196.233. - Bezoldiging in de XVIIde
‘t ware, 65 . -Medaille van DogTh. Rubema, 218. - De Geesteeeuw, 233. - Camphuysens stichgersbauk, 65. - 1Mr. J. J. Maurirauussen, 258. - M. Junius,349.
telijkerijmen; 298. -P.Cuperus,
tius, 73. - H. Soeteboom, 76. - N. C. Chapesau, 350.
298. - G. en J. Nicolai, 298. C.Droste,Sl . -Vlier, 83.- KoeVan Emde, Familie Bax, 168.
D.Vinsemius, 298. - 1). àe Zoupokinenting te Helvoet, 84. Everts , Jskettenhuis , 1. - Kopeter, 298. - J, v. d. Bosch, 329.
Vlot te St. Malo, 85. - Legioen
ren munt van 1700, 2. - Krap- Vraagboekje v. H. Herberts ,
van eer, 88. - De Romeinsche
schuiten, 2. - Karveelschepen,
329. - Th. Wijckenburg enz.,
vrijgelatenen , 118. - Hand2. - Hartsoecker, 15. - De zen329. - A. v. Oosterbeeck, 329.
schoen, 119. - Zaniken, 119.deling Dommers, 16.
- P . Pollionius, 329. - J. ReStollberg , Beschreibung eines
genboog, 36 1.
Weibes, 124. - Teisterbant en I
H. (v.), ‘I’heod, Aemilius, 155. Bilderdijk, 187. - Operaas in de
Chr. de la Quellene, 155.
Holl. taal, 268. - Eerste reize
F. (Dr.), Handschoen, 1 lg.-Noor, ’ H. (C. M. A.), F. Borri, 283. naar Guinea, 270. - Volkslied,
nektar, 160.
Arminii opera, 385.
272. - Bezitters van allodiale
<p 9-y., Czaar Peter en onze drukkeH. (J .), Geschied. v. Nederl. in de
goederen, 272. - J. Pluimer,
Fransche taal, 316.
Gezang op Koozendaal, 276. rijen, 44. - Vers van Rowley,
Gemaliueerde h a r i n g , 279. 70. - Geslacht van der Heyde de H. (J. van), Verhuizing v. Nederlanders naar Bruudenburg, 102.
0. Goldsmith, 3 10. - Bibl. SarGouda, 73. - Paardenkuur,SS.Vlot te St. Malo, 85. - J. van Hageman (J .) 3. Cz., Middelen teraziana, 316. - Coliska, 32 legen slangengif, 73.~ Don Carlos,
Porselein, 358.
Robijs, 13 1. - Handschrift als
Dl. 1X.
51

402
Janssen (H. Q.), J. Lamotins, 79.
- C. Cockiel, 154.
Johannes, Sic transit gloria mundi,
95.
Je., J. J. v. Elaefien, 5. -Eene nazaat van J. Cats, 12.
te voet van Prins
Willem 1, 334.
K,
K., W a p e n v a n
Maastricht, 1.

Wwenaar t e

E , De dood en ‘t sterven in
A
de Volkstaal, 101.
K. v. S. NO. 2, Hartsoeker, 15. Adriaan v. Utrecht, 19. - Krokjesdag, 38. - Dan. v. d. Poel,
39. - Sterfhuisgebruiken , 39,
136. - J . Gra&mayc, 4i. 1
Sabel van de Ruyter, 49. - Tulpenhandel, 86. - Geboorteplaats
van W. Jz.Blaeu, 105. - W. v.
Swanenburg, 124. - Buitenge.
wone vruchtbaarheid, 178. - F.
Freiligrath, 205. - Grvalistes,
221. - Ouders van W. Krul,
261 . - Kapitein A. Bruin, 261.
- Het is nu geen tijd dat Bertha
spint, 261. - Loevestein, 280.
- J. Murmellius, 281. - Heenvliet, 284. - Ch. de Nielles, 316.
- F. Borri, 316. - J. Orobio,
323.
K. v. 5. (C.), Hugo Donellus,2. Kleuren der militaire gebouwen,
5 . -Huwelijken buiten desteden,
9. - Glazen drinkschellen, 26. Schobbejak, 57. - C. de Pescarengis, 163. - Th. Dolman, 296.
K. d. B., Briefover de Vrijheid, 65.
K. Hz. (G.) , Kasteel te Geertruidenberg, 103.
K. (H. L.), Portret van Erasmus,
221.
K. (H. v.), Ooit, immer, 103.Zilveren rijders, 131. - Tien
geboden in twee regels, 163. Woordafleiding, 204. - Hall.
boeken vertaald, 208, 341. Middel tegen ijzerroest, 236. Het doodshoofd, 267. - L. V.
Raoul, 298. - Europeanen, 338.
- Broeibakken, 365. - Alikandali, 365. .
K. (J), Goldsmith teLeiden, 253.
K. (J. C.), Eenige predikanten, 3.
- Zacharias Klistorinus,‘l. - De
la None, 14. - Anonyme werk e n , 1 5 . - G. van Ledenberg,
19.Wern. Helmichius, 25. A.L.T.enA.P.S,,
58.- C .
Droste, 58. - 0. B. van Borcke,
67.- Meester Jan, 67. - Palmboom, 70. - G. Paape, 86. A. Pels, 90. - Burgemeester
Hooft, 99. - Namen van Kruiden, enz. 137. - J. J. Starter,
142. - Tiberius en de Kunstenaar, 152. - Borri, 164. - Convenent, 164. - Gouverneur van
Ceylon, 164. - Levade, 164. -

steeg, 336. - Hatto, Graaf van
Appel- en peersoorten, 193. C van Waenen, 203. - J. Oro- ’ Loenen, 337. - Van Oort. 342.
368. -- Stool of Stoel, 347. bi’o, 203 . - Nog eenige predikanten, 203. - Mr. A. de PerEenige predikanten, 347.
renot, 222. - L. de Beveren, Laboranter, J. de Moor en J. de
Wilt, 134. - Wit metaal on Ma2 2 3 . - W. Writs, 236. - Vercassar, 135. - Wapen va; Maheijen, 260. - Van Westen, 267.
- P. Wils, 267. - A.F. Wille,
lakka. 135. - Willem Janaz.,
135. - Prof. J. Go01 en Matth.
267. - Een predikant vrijmeta S. Joseph, 135. - De boek1 selaar, 2 6 7 . - J. Valckenaar,
~ 275.-- N. S. van Leeuwarden,
drukkers Craesbeeck , 166. Regten der O.I. C., 166. - F.
276. - G. Rehoorn, 337. - C.
Middaghten, 335. - S. v. CampCaron, 168. - Stoomschip van
fort, 335, - Grafschrift van 33.
B. de Garay, 184. - C. Udemans, 269. - O.I. Compagnie,
Bekker op zijne vrouw, 335. 288. - Zonderlinge titels van
G. Havinga, 364.
boeken, 29 1. - Graf v. Homerus,
K. (Majoor), Joach. Ambert, 41.-303. - Doorgraving v. Holland
Schobbejak, 58. - Mr. W. Bartjes, 203,353. - Oude publicatie
op zijn smalst, 303. - Barnevelt,
303. - Togten naar het Noorden
tegen het vloeken, 287.- W.A.
in 1624, 303. - De vrienden
Graaf van Hoorn, 331. - Voorspelling, 331. - Groote sterfte
geven de vensterglazen, 315.
Lamed, Liedertafel, ll. - Brandte Zwolle, 331. - Tractementen
merk op de waag, 50. - Bij kris
van predikanten, 346.
Kneppelhout vansterkepburg,
Onten bij kras zweren, 107. - Petten, 138. - Ontljdinc, 160. ruiming van Utrecht 1787, 225.
Kramm (C.), Het getal zeven, 95.
Heenvliet, 166. - Appel- en
peersoorten, 270. - Tarok, 286.
- Verongelukte schilderijen, 96.
- Canard, 289. - El in plaatsnamen, 310. - Gothen in de
Krim, 384.
Leendertz (P.) Wz., Aurelins en
L., Naamlijsten van predikanten,
Isabella, 16. - Verbaiging van
118.- Wagenaar, 128.
zelve, 51. - Drie rijmende reL. (v), Houding van Rotterdam in
gels, 319. - Jacob v. Maerlant
1672, 201.
eenluidbrabander,
343. - Storm
Ls 5, Appels loopen op gouden
van 1 Aug. 1674, 356.
beenen, 132. - Het is nu geen Legendo et Scribendo, Rectores
tijd dat Berthaspint, 132. - Hij
Lipsiensea esse immortales, 285,
heeft zijne handen in de wolken Lennep (J. van), J. J.Starter, 213.
gewasschen, 132.
Lennep (J. H. van), Afrikaansche
L
Olifant, 4, 215. - Bethesda en
v, Dr. J. Sannes, 101.
Siloam, 5. - Perziken bij maneL. (C. P.), Floria cortnm versicale,
schijn, 6. - Honk, 6. - Holl.
boeken vertaald, 8, -Ziel, zalig,
3 . - J. Zwetnam en Willem
Christiaens , 3. - Chronicon
11,77. - D. Rampe, 20. - DuisSaxonicum, 3. - J. C. van Alkternis op klaarlichten da ,2 1. Vlaamsche en Nederl. ko7onisatie
maar, 3. - Het botschuitjen, 11.
- Proces tegen Prof. P. Burin Engeland, 30. - De wilde
kastanjeboom, 33. - Oorsprong
mannus, 26. - Pays de Cocagne,
van het woord Suriname, 38, 23. - J. J. Duguet, 23. - 0.
Belkamnius. 25. - J. Aitaema,
Afleiding van Canada, 38. -Portret van M. H. Tromp, 54. 202. - *G. ‘D. Bay, 202. - Jl
Tinhandel der ouden, 63. -VerSvbrands IIz., 202. - Helmicus.
2i5. - J. CÓols, 236. - Dichi
kooping bij palmslag; 70. -Kartouw, 79. -Zaniken.81.-Busters der Ev. Gezangen, 239. kruid in Nederland,-83. - WaBaron Syberg, 240. - Overatrooming in de lle eeuw, 256.
terpoort te Zutphen, 98. - Chineesche
houdinggeneeskunde
,
- R. van Lempitt, 258. - C.
98. - Toren der St. WalburgsGeselius, 259. - J. van Robijs,
260. - Heer v. Berbice, 279. kerk te Zutphen, 98. - Officieel
Hocko, 280. -F. Borri, 283. berigt v. d. slag bij Waterloo, 99.
Zonderlinge titels van boeken,
- Pauselijke tiara, 99. - De
vrienden geven de vensterglazen,
291. - Drie eenlingen, 300. Anonyme werken, 300. - Gel1 0 0 . - Overstrooming in Vlaanderen, 103. - J. Tolhuys > 113.
kinge, 321. - J. Steengracht,
336. - Oorlog tusschen Middel-R.vanLempitt, 129. -Windvlagen in drieën, 132, - Inslaan
burg en Zierikzee, 336. - Een
van den bliksem, 132. - Gekieschoo ende devote oeffeninghe ,
336. - Aurelius en Isabella, 35 1.
remierd, 141. - Eenheid van het
- Storm van 1 Aug. 1674, 355,
menschelijk geslacht, 200. - De
L. (P,) Wz., Meermin tot wapen, 8.
wel, 201. - Geneeskundige correspondentie.societeit,
235. L. v. J., Wapen van Loenen, 201.
- Van Oort, 208. - Dr. RaveStorm van 1 Aug. 1674,235. steyn, 336. - Goud uit de GortTusschen twee stoelen in de asch

403
-Stalen nennen,241,
269, 367. - Schilde@ van het
opbreken van ‘t beleg van Dordrecht, 250. - Hinkende Bote,
252.- Kunstmatige
schijndood.
252.- Kerk te Leverbroek ,261;
- Wat Blncher voorhad met ParUe,265.- Op het hoofd, op den
schouder, 265. -Reparatie v. d.
toren vanBabel, 263,385, - Brutasbosch,265.-Watermerk
in het
papier, 268. - Sluimerend plantenleven, 287. - Beenen schaattien, 289. - Vreemde ligchamen
in eijeren, 290. -Lodewijk XIV
te Zeist, 291. - Spelden, Speldegeld, 294, - Brief van Frederik
Willem 1,295. - Oudste Britsche
nieuwspapieren, 295. - De citroen bg begrafenissen, 295. Knoopen draaijen, 297. - Si non
B vero,297. - Aerolieth in 1853,
297. - Krabwonden, 297. copy, 309. - Engelsche vertallngen v. Don Quixot, 316. Oudste oudheden, 327. - Dr. J.
v. Leeuwen, 334, - Houten beelden der hervormers, 334. -Zoeet,
335. - Boekekist, 335. - De
steenen onzer heidevelden,S35,Soya, 336. - Soeren, 337, -De
hondenendemaan,337.-Groene
thee,337. -Het oog eener naalde,
339. - Appels loopen op gouden
beenen, 549. - De ooijevaar en
zijn huis, 359. - Gebruik v. d.
barometer, 361. -Lncifers,361,
Sinternant, 361. - De dassik,
361. - Chineesch papier, 56 1. Eerste bruine beuk in Nederland,
S61. - Geheimzinnige wisselbriefhouder, 362. - Kraaijen,
562. - Eik op ‘t Gravenhof te
Zutphea,362. -Rabbi Israël Salomons, 362, - Huis te Leanep,
362. - Doorgraving der landengtevan Suez, 365. - Bijschrift
op Karel de Groote, 365. - Milkaton, 578. - De leeuw van
Kurdistan, 578. -Vertaling van
voornamen, 578. - Volle veldslag, 38 1. - Voorraad v. zonnelicht, 889. - Apameesch muntstuk, 391. Lestnrgeon (A. L.) , Zwanenzang,
208. - F. Borri, 382.
Lixa (Cornelius), ‘Samoreusen, 6.
- Trechtplaatsen, 7. - Elisa
von der Recke, 9. -Plaatselijke
legenden in verband met onze
kerkgeschiedenis, 9. - Woorden
in de meijerij in gebruik, 328.
-11. , Alethophilus Eleutherius ,
eitten,240.

238.

L-n , HOU. boeken vertaald, 110,
306.

Lp. , Beelden in de verte v. Moser,
201,
M.
M. 1 Opvordering van een lijk, 42.
M. (B. J. A.), Harnas v. M’. A. de
Ruyter, 94. - Ter aardebestelling v, Prinsen van Oranje, 125.

M. (F.) , Portret V* M. 1% Tromp,

270. - Jac. en Ph. de Vos, 204.
- C, Cockiel, 215,270. - C.
M. (J.) , St. Nikolaas, 104.
Geselius, 258. - Buitengewone
Maccabeër (De), Rekenkunstig
vruchtbaarheid, 269. -Een Metvraagstuk, 33. - Ontijdinc, 33.
ternich in t 708, 280. - Opschrif- Silhouetten, 33. - Noor, 39.
ten op kerkklokken, 292. - Hora
-Nektar, 33. - Schieringers ,
geslachts- of doopnaam, 298. 33. - M. Luther, 135. - MunFamilie Röewell Turnbull geheeniken, 135. - Van esse tende,
ten, 391.
135. - Kinnetje, 135. - Gema- Montanus, Ds. Louron, 139. Just. v. Nassau, 140. - Engerineerde haring, 136, - Thomsen, 162. - Fontein van Heron,
land zigtbaar v. d. Holl. kust,
145.- R. Verhulst, 348.
233. - El in plaatsnamen, 246,
- Schobbejak, 250. - A. L. Mulder, (S. 1.) , Handschoen, 44 ,
Schlözer, 303. - Moerbeziën179. - Waarde van den grond
boom op het slot Ostende, 303. te Amsterdam, 255. - Geschied.
Verguld koper, 303. - Kaartspel,
d. Bataafsche republiek, 274.
Albigenzen, Muller (Fred.) , Bibl. Sarraziana,
304. - Begijnen,
314. - Brak, 321.
131.
Mars , Geerende huizen, 122. N.
Afbeelding v. d. schouwburg te
Amsterdam, 122. - Schildergen
N., Bezitter v. allodiale goederen,
op het stadhuis te Amsterdam,
260.
204.- Tertianen te Amsterdam, N***, Knoopen met het beeld der
2 0 4 . - Cperaas in de Holl. taal,
vrijheid, 1. - Korn. v. Arkel,
207.- Orde v. St. Michiel, 220.
17, - Geëtste plaat der zamen- Porselein, 238. - Bastaarden
zwering v. Slatius, 338. - Schilv. Nassau, 302. - Dochters van
derij met eene kerkelijke plegtigheid, 338. - Gedicht over ouderWillemvanNassau, 302. - N.
Muys v. Holy, 305. - Amsterliefde, 338.
damsch dialect, 839. - Colisca, N. (v, d.) , Glazen drinkkan, 355.
350.- J. Orobio, 350. - Gesl. Ndiyk Ti; Teisterbant en Bilderde Peyater, 553. - Storm van 1
Aug. 1674, 356. - Peper, 361. N. Q.S., Oidersv. W.Krul, 132. - Wat Blucher met Parijs voor
A. F. R. E. baron v. Haersolte ,
had, 385. - Brntusbosch, 385.
13s.
N.
d. V. (H.), Romb.Verhulst,
35.
Mo. , Baron de Zelandre, 33, 218,
- Anonyme werken, 39. - Ba- N. (5. A.). Kampvelden, 215. Geschied. der Bataafsohe repuron van Delen, 39. - Laatste
wilsbeschikking van Piet Hein,
bliek , 274.
39. - Van der Kemp en van N. (M. H.), Masschenbroek enz.,
331.
Brussel, 41. - Robinsoe Crusoe,
4 1. - Maerlant een ZuidbrabanN. (S.V.), Koperen munten in 1822,
der, 41. - Adel-karakteristiek,
364. - Centen, 377,
49. - Baron de Kinsky, 50, 114. Noë, W. Pighius, 203.
- Geadeld na den dood, 50. - Nijhoff (Martinus) , A. B. Strabbe,
Hohenlohe-Langenburg, 53, 80.
265.
- Huis te Hatert, 55,119, 189.
- H. Comte de Moens, 58. 0.
Orde van St. Michiel, 68. - Opschrift aan de Zaan,68.-Schimp- 0. Gedicht op oude vrijsters, 330.
dichten, 68. - Tancredo de Ro- 0 (v.). Traktementen v. predikanten, 17. - Lijst van Kalifen,
han, 73, - Meermin tot wapen,
74. -Leycester, 74. - El, v. d.
26. - Naamlijst v. predikanten,
1159. - Symboliek d. kleuren,
Recke, 74. - J. Grammaye, 75,
202. - Panotypie ,345. - Ge117. - Nazaat van J. Cats, 76.
schriften v. H. Slatius, 386.
- Anonyme werken, 79. - C.
Droste, 81. - Onbekend wapen, 0. (D. C.), Staatkunde v. h. kerkezakie , 206.
82 . - Erfgrafelijke bediening van
Holland, 88. - Slag bij Nancy, 0. (H. ti. C. v.), Tetje Roen, 55.E. W. Bigt, 59. - Helwicus.
9 0 . - Mr. A. Perrenot, 99. Dagvaarding van S. Speyaert en
102. - Phuií. en Petr. Lansberl
Cl. v. d. Gheer, 100. - J. Diegen, 105. - Graden bij de examina, 193. - Palmboom, 196.mer, 107. - Don Carlos, 107.
J. Geusine, 202.
- Schout bij nacht Houttuyn,
ll8.- de Thouars, 121.- J. J.
Schuurman, 128. - Ms. GeneaP.
logie van Oem, 136. - Verboom,
P. De vlierboom een voorbehoed137. -v. Diest, 140. - Herlaar,
middel tegen den duivel, 16. v. Loon, Arkel, 143. - Baron
DeVlierboom,l6.
- Bistouri, 16.
v. Merode, 145. - Wapen van
- Zeetienden, 181. - RegulaWassenaer te Maastricht, 148. teur ,233. Wapens v. Amsterd. geslachten,
153. - D. Y. d. Poel, 187. - P. (v. d.), Verponding in Holland
ingesteld, 299. Amusement philosophiyue, 185,
51 *
5j, 250.

404
.P+P., N. S. v. Leeuwarden.

350.

P.‘(c. j, Samuel v. d. Putte, 40. J . P . Snoeck, 4 8 .
P. (J. H.) , Lacquistes , 152. Palemaillebaan . 283.
P. (P.), Theod. Aemilius, 270.
Perscrntator, de Erfprins v. ReussSchleitz, 297.
Pr., Declaratien v. scherpregters ,
289.
Primo, Stap met mij vernoegd in
‘t bootje, 87.

Q. X. Z., Woorden op het platte
land in Noord-Holland nog gebruikelijk,
27.
Quaerendo, Straf v. losbandigheid,
2 8 5 . - Bgzonderheden
omtrent
den Scheveningschen weg, 328.
Quiescendo, Personen te Vlissingen
in 1572, 60. - Brieven van F.
Gomarus, 77. - Brieven van
Ph. Y. Marnix, 78. - Begering
te Zwollein 1 6 7 2 , 8 6 . -J. H.
Reisig, 90, 212. - Chr. de la
Quellerie, 155. - Brief over de
vrijheid, 191. - Chronicon anonymum, 258. - Maria Juuius,
259. - Bibl. Sarraziana, 260. J. Gele, 279. - Een Metternich
in 1708, 280. - 3. Murmellius,
281. - Ch. de Nielles, 282. Guil. Maranus Tolosas, 321. Storm van 1 Aug. 1674,357. Porselein, 35s.
R.
R., Phil. en Petr. Lansbergen,G.Jos. Houtenus, 6. - Theod. Aemilius, 6. - Chr. de la Quellcrie,
6 . - Adr. Wittius, 6. - Jac.
Brnno, 6. - Schieten op nieuwj a a r , 6 . - Eene bladzijde uit
Walvis, 37. - Brieven en predikatien van Pasch. de FiJne, 69.Georg Eponis, 69. - Mare. de
Bije, 69. - Gedichten v. J.Beets
en J. Bodecheer Benningh ,70.Kanselredenen vóOr 1618,82. J. Episcopius, 104. - C. Geselius, 130. - El. v. Overveld,
130. - Maria Jnnius, 130. Loevestein , 161. - T. Cupus,
162. - C. Hillenius. 334. W. Helmichius , 346..
R. (H. C.) , A. Costerus, 29. Karel ViÍI te Rome, 29: - H.C.
Thombergens vertaling van S.
Franck , 33. - Verbetering in
J. Hytenbogaerts leven, 38. Eene bladzijde uit Brandts Hist.
d. Ref., 40. - Latijnsch gedicht
van G. Brandt, 65. - P,, B. en
A. la Faille, 10% - Vragen, betreffende de Geesteranussen, 129.
- R. Hoogerbeets en J. Beets,
1 2 9 . - Verwanten van R. Hogerbeets , 130. - Historisch verhaal, 233. - Geschrift v. Dwinglo, 233. - Poppius Enge poort,
2 3 3 . - Passionaal, 2 3 4 . - Armiuii opera, 234. - 8. Pagius,

2 3 4 . - A. Hachtingius, 266. -

nieuwjaar, 156. - Perziken bij
A. v. d. Borre, Derde vertoog,
maneschijn, 156. - Schillers
2 6 6 . - Geschrift v. A. Matthigeestenzfener, 183. - Koningen
sius, 266. - Twee geschriften v.
voor den Zondvloed, 184. - ApD. Sapma, 269.- Twee geschrifpel- en peersoorten, 218. - Eiten v. S. Lansbergen, 266. land S. Lorenzo, 220. - JaketJ. Guazzo en Gomes. v. Trier,
tenhuis, 220. - Aardappelsoor3 0 2 . - Actes authentiqaes, 302.
ten, 220. - Volksvooroordeelen,
- M. Potvliet, 302. - Apolo2 5 2 . - Moro S. Paolo, 257. geticon adv. Satyram Heynsii,
Patroon van Renselaer, 327. 3 0 2 . - Schrijver v. Adoni-BeNaamsoorsprong v. Loevestein,
seck , 3 0 2 .
3 6 5 . - F. Freiligrath, 366. R. (L. D.), Frederik Hendrik of
Tetje Roen, 366. - Volkslied,
Hendr. Fred,, 10. - Xavier le
3 8 0 . - Van esse tende, 381. Maistre, 20. - Zendelingen in
Galante Dichtluimen van Bilderhet begin der 17e eeuw, 23. dijk, 383. - Dertien, 384. Latijnsche verzen, 27. - C. MuTertiauen te Amsterdam, 385. sius, 55. - Vindiciae contra tyNachtmerrie, 386.
rannos, 59.- Princesale teDord ,
llS.- De Reuzenberg, 123. S.
Brieven v. G. Dumbar, 123. Geschriften betreffende J.de Witt, S. (A. D.), J. J. Starter, 142. 2 8 6 . - Zonderlinge titels v. boeBlauhengst, 22 1. -De Geesteraken, 291. - A. v. Geluwe, 293.
nussen, 25 7.
R. (NI.) Mz., Wis-, natuur- en sterS. (C. de), Nederl. vertalingenvan
rekundigen, 15.
Hesiodus, 99.
R. (T. A.), Der Sondaren troosteS. (Mr. J.), Portret van Erasmus,
lijcke Morgenwecker , 15. - J.
98. - Papau, 104. - S. NikoLamotius, 19. - Blauhengst, 98.
laas, 104. - Nederl. spot- en
- H. Stromberg, 118. - Eenige
scheldnamen, 105. -Aschpotten,
151. - Kampvelden, 153. predikanten, 150. - J.Houtenus,
1 5 5 . -L. de Beveren, 252. -J.
Emanuel, Prins v. Portugal, 246.
Sijbing v. Hernikhuizen, 252. - Yval,:363. - Truanten, 364.
J. Sannes , 316.
- Anbeelten, enz., 364. - Een
Rêsch, Brief van Lipsius, 14. witte lever, 364.
De Ia Noue en de la Hayc , 180. S. (V. D.). Kleur der plantwortels,
- Vindicie contra tyrannos, 182.
3 5 . - Milkaton, 4 2 , 1 1 4 . Roest (M.) Mz., D. Dijke en J.
Oude maten en gewigten, 108. Lnmotius, 19. - N. Muys van,
Belabberd, 138. -Stephaoi PraeHoly, 172.
dium rusticum , 233 , 353T, cRömer (Dr.), Horst, 10. - El in
Karveelschepen, 312. - Opplaatsnamen, 10. - Brieven van
schrift te Haarlem, 332. - DierFr. Gomarus, 13. - Standaardleven op gewassen naar Europa
maten te Pompeji, 13. - Czaar
overgebragt, 346, - De leeuw
Peter en onze drukkerijen, 13.van Eurdistan, 346. - Vertaling
Paul. Elias, 13. - De vlierboom
van voornamen, 350. - Surinaeen voorbehoedmiddel tegen den
me, 351.
duivel, 16. - Woorden op het S : - A : - , Belabberd, 10. - Maleplatte land in Noordholland nog
fijt, 55. - Dc Hetich, 322.
gebruikelijk, 26, 327. - Zanl- S. J. , Zonderling zegel, 162. ken, 56. - Schobbejak, 57. Gildekleeden, 298. - HuwelijDe vrienden geven de vensterken buiten de steden , 307. glazen, 223. - J . J . Sijbing
C. Cockiel, 313. - Waterpoort
van Hernikhuizen, 224. - Terte Zutphen, 317. - Afbeelding
tianen te Amsterdam, 385.
eener kerk, 317. - Kerkgezang,
Roos (G, P.), Gesch. van Nederl.
321.
in de Fransche taal, 10 1. - Drie S. S. S., Gebruikvan erfelijke titels,
rijmende regels, 10 1. - Malchus,
31. - Jonkheer, 37. - Bilder102. - Leveussch. van Vorsten
dijk en Witte van Haemstede, 37.
uit het Huis van Oranje, 102,
- Verheijen, 132. - J. L. van
3 8 0 . - Jansen en J. Marcus,
Laar Mahuët, 133. - Nepotismus
102,384. - Haantje pik, 101. van 1798-1801, 161. - MiddeH. Elisabeth, 105. - Werken v.
rich, 202. - LevensbeschrijvinF. Ridderus, 107. - Zamensmelgen v. Vorsten uit het Huis van
ting van lidw. en znw., 114. Oranje-Nassau, 271. - Wouter
Koningen van Arles, 117. - De
Geurtzen, 292. - Villattes, 30 1.
merken, 118. - Schavuit, 118.
- Verheijen ,316. - C. V. Wae- C. Plinius Secundus, 12i). nen.322. - Calander-Broer, 334.
Procesverbaal, 124. - Gesneu-Bisschop in partibus inf., 363.
velden bij Malplaquet, 124. - Vrijmeesters metselaars en
Communisme, 124, - Regters
timmermans, 364.
van Stade, 124. - Valsche testaS. V. Pl., L. de Beveren, 101.
menten, 1 2 8 . - Kleuren der S. V. W., Dialect in het land van
milit. gebouwen. 153. - KampKuik, 61, 293. - Het dierlijk
velden, 15S. - Schieten op
magnetismus, 71. - Du Bois

405
genaamde predikanten, 73. Radbraken, 80. - Beweging der
slangen, 8 1. - M. Winhoff, 123.
- Inval der Oranje-emigranten,
123. - Krapschuiten, 130. -De
Afrikaansche olifant, 15 1. - Brabandsche landtol, 166. - Landschrijver, 179. - Spotprenten op
een luchtbol, 222. - Bullebakken, 223. - Gesch. van Nederland in het Fransch, 224.
Scapha, Heiloër polder, 204.
Schotel (Dr. G. D. J.), Verspreide
Gedichten van Tollens, 329. J. Schultz van Haegen, 329.
Schrgver (de), Ultima Thule, 27.
S c r . , Ketterbranden in Utrecht,
65. - Colisca , 201.
Scrntando , Prent van het turfschip
van Breda, 34.
Sé (J. B.), J. Mnrmellius, 162.
Secundo, Weêrvoorspellingen, 327.
Senden (van), Portret van M. H.
Tromp, 55.
Senden (G. H. van) , Namen der
Godheid, 20. - Radbraken, 20.
- De vrienden geven de vensterglazen, 223
Smits (~tlr. W. P .) , Schilderij van
het opbreken van het beleg van
Dordrecht, 127.
Spoor (W. c.), Milkaton, 369.
Steinmetz (F. F. C.I. Een handschrift vànVondel,‘i.
- Opera’s
in de Hollundsche taal, 73.
Strick v a n W i j k ( H . C.), Het
stormglas, 10. - Duisternis op
klaarlichten dag, 22, 80.
l

T.

.

T., Schrijvers der Bijvoegsels op
Wagenaar, 71. -P. Buis, 71.E. Brink, 71. - AMad. de Pan, quille, 71. - Ds. Louron, 76.
- Naamlijsten van predikanten,
77. - Van Diest, 84. - C. Ursinus, 118. - Mr. E. Spiegel,
231. - Eggericx, 234. - A. de
With, 234. - Graftomben, 234.
-Werken van F. Ridderus, 24 1.
- R. Verhulst, 379.

T. (P. H.) , Een regter van Oldenbarneveld, 296.
t t , HSS. van Geesteranus, 163.
Turias , Nederl. Volksboek in het
Deensch, 329.

Xa. , Geboarte- en
engelsche schrijvers,
gelsche vertal. van
131. - Soebatten,

sterfjaren van
131. - EnDon Quixote,
138.

IJ.
V.
IJ. (B.), Schimpdichten, 195.
V.(C.),Stuerbout
vanHaarlem.23.
V.‘(fi. J.) , Jean d’Espagne, í85.
V . (J. G.), Geneeskundige Correipondeitie-societeit,
354.
V. (J. C.)., Noor, 160.
Vernée (Mr. L. G.) , Karveelechepen, 150,
W.
W., Nektar, 3 4 8 .
W. (v.) , A. v. Poot, 332. - N.
B. A., 332. - C. Hartsoecker,
332. - Uitgaven der historie van
het leven en sterven van Oldenbarneveld, 332.
W. (E. C.D. v.), Ned. spot- en
en scheldnamen, 339.
W. (H.J.) , Schieringers, 150.
W. J.F., Een vermaarde arts, 15.
- Proces tegen Prof. P. Burmannus, 21. - Liedertafel, 71.
- Comedies en romans over gierigheid, 273. - Pauotypie, 273.
- Een blad%. uit Walvis Gesch.
v. Gouda, 273.
W. M.Z. , Lacquistes, 4. -- Ruisch
de Bruvn. 4. - ‘Tiberius en de
Kunstenair, 4. - De geest van
Jan Tamboer, 4. -Adeleide, 59.
- Weinig bekende wapens van
Nederl. geslachten, 292.
w. L., Eoiy4v , 350.
Wassenbergh (A.), Anacreontische
vragen, 34 7. -Rem acu tetigisti,
350 . - Eenige predikanten, 353.
X.
X. . Schlaffius, 130. - Bezitters
van allodiale goederen, 131. Werken van Zoölogen, 16 1. De Simir, 16 1 - Heer van Berbice, 16 l.- D.vanderPoel,
190.

13~~~x14, Jan bastaard van Beijeren, 265. - Jac. en Joh. de
vos, 366.

0, Uithangborden te Alkmaar, 330.
? 0, Nuf, 330. - Boerhave en ‘t
goudmaken, 330. - K. Baron
de Geers geschriften. - Geschriften van Catharina 11, 364. Mirabeau , aux Bataves, 364. Palmboom, 379.
t, H. van Dam, 37. - Ds. A.
Heynsius, 37, 314. - Dichtregels van C. Loots, 132. - Zilverenbruiloftszang van C. Loot&
1 3 2 . - Halsbandes orden, 133.
- Ockerse, 133. - Staatkunde
v. h. Kerkezakje, 136. - J. W.
Falck, 141. - G. van Lennep,
161. - Letters op een cachet,
234. - R. Verhulst, 270. Cuens de Hollande, 297. - Grafkelder aan de Zuiderkerk te Amsterdam, 2 9 8 . - Graveninge ,
3 0 0 . - Gein tot stad verheven,
300. - Hoiemen geschot, 300.Du Sauzet, 301. - Mits, 303. De Thouars, 311.
-#-, Namen van heerlijkheden
als familienamen, 333.- J. M.
v. Hemert, 334.

*
A

, E. Schuttenius, 331.
*** , Hubrechtsdag, 70. - P. Panlus, 86. - Vijsve, 90. - Schavuit, 118. - Malefijt, 119. Brandmerk op de wang, 119. Mr. A. de Perrenot, 222. Hocko, 280.

LEES-, SCHRIJF- en DRUKFOUTEN.
Bl.
-

-

7, Kol. 2, r.
%- 1, r.
9 , - 1 , r.
17, - 2, r.

- 3 2 ,

1 v. b. staat: Vl ; lees : VIT.
13 en 23 van b. staat: PLAQUET; lees:
9 v. o. staat: toch het; lees: het toch,

28 v. o. - 362 ; lees : 262.
-2, r. 23 v. b. - het monogram droeg D. V. L. ; lees : het monogram droeg N. D. L.,

ineengevlochten,

-

-

PLUQUET.

zoo ais dit staat afgebeeld en beschreven bij

LIOT, 1. N”. 1635.
32, - 2, r. 18 en 9 v. o. staat: VAN LIJNDEN; lees: VAN
3 5 , - 2 , r. 6 v. o. staat : Friesche ; lees : Triersche.
40, - 2, r. 2 v. o. - Hasseletium ; lees : Hasseletum.
43, - 2 , r . 3 1 v . 0 . - 2 1 1 ; l e e s : 2 1 2 .
4 4 , -2, r. 17 v. 0. - H A A N E M A N ; lees: HANNEMAN.

LYNDEN.

BRUL,

,
. ;
Bl,
-

45,
45,
46,
49,
50,
50.

-

63;
65,

406

K61.

i

--

1,
2,
1,
2j
1,
2;
1,
1,
2,
2,
1,
2,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
1,
1,

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r\
r.
r.
r.
r.
r.
r.
Tc.

1 , r.
- 121,
- 121,
- 121,
- 129,
- 133,
- 141,
- 148,
165,
- 171,
- 172,
- 172.
z 180.
180:
,1
_
_
:

189
189:
189,
189,
190,
198,
203,
204,
205,

205,

205,
205,
205.
210;
212.
216;
251,
253,
261,
261;

1,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
1,
2,
1,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
2,
2;
1,
1,
1,
1,
2,
,
1.
- 1;

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r,
r.

r.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

28 v. b. staat: 3621 l e e s : 2 6 2 .

2 Y. 0. - Ommyaden ; lees: der Ommyaden.
30 Y. b. - hem; lees: hen.
2 Y. 04 - compap. ; l e e s : campagn.
a
7 v. b. - p. 972 ; lees; No. 972.
2 Y. 0. - 361; lees : 261,
18 Y. b. - SCHINNES; lees: E~CHINNE.
19 v. b. - BRASZEN; lees: BRANT~RN.
11 v. 0. - Sit ; lees : Sic.
10 v. 0. - juvenem; lees : juvenum.
8 Y. b. - du ; lees : au.
21 v. 0. - Stnbe ; lees : Stäbe.
8 v. o. - overal zijn; lees : overal gelijk zijn.
11 v. 0. - WIILLEN ; lees: WULLEN.
17 v. o. - Orpre ; lees : Orde.
10 Y. 0. - Festes ; lees : Fests.
4 Y. 0. - of; lees : en.
22 v. b. - kon het wezen ; lees : kon het nooit wezen.
27 v. 0, - den pauseliken tiara ; lees : de pauselzj’ke tiara.
15 Y. 0. - den pauselijken tiara ; lees : de pausselijke tiara.
19 Y. 0. - 2.100 roeden ; lees : 240 q roeden.
22 v. 0. - *13 jugerum; lees : 1’1, jugerum.
20 Y . b. - aan het jugerum der Romeinsche schrijvers van 2 Actus; lees: aan
ll/s jugerum of aan 3 dctus.
21 Y. 0. - Geschlechten
von denen V . MUMM ; l e e s : Geschlechtsn.
VOR denen v . .
MuMM, bij VON STEINEN, w: G.
81 v. o. - dl. bl. 169 5 lees : dl. 1. bl. 169.
15 Y. 0. - Pentozire; lees : Pontoise.
4 v. 0. - drgentor 5 lees : drgenton.
31, 19 en 11 V. 0. staat: CALOMUIES; lees : COLOMIES.
3 v. b. staat: Goor ; lees : Go&.
2 Y. b. - 247; lees: 427.
11 Y. o. - de ; lees : des.
28 v. b. - gehalte ; lees : metaal.
4 v. 0. - geelborstige ; lees : geelborstje.
3 v. b. - (f 1 , ; lees: f 1,.
’
3
3 v. b, - Uit ; lees : (Uit.
WOLFSOHN.
20 Y. b. - LijWE' lees:
5-2 v. o. beschouwe men de woorden : Tot - dl. V. als niet geschreven.
29 Y. b. staat: VAN WISSE; lees: VAN WIJNBAERDEN.
6 v. b. - von ; lees : van.
25 v. b. - bever en bande : lees : bever , en bande.
3 v. 0. - de Basterd, zone; lees: de Basterdzone.
25 Y. 0. - (Bat. ; leef4 : Bat.
1 v. b. - Utrumque, lees Utcnmque,
12 Y. 0. - Eenige ; lees : Nog eenige.
11 Y. 0. - trepassa ; lees: trespassa.
35 Y. 0. - April ; lees : April, .
34 IJ. 0. - gheselnede ; lees : gheselnede , .
.
26 Y. o. - Messive ; lees : Messire.
21 Y. 0. - MOERF, h38: YOERE.
; lees Teneraemundu.
18 Y. 0. - Teneraemuda
3 v. b. - 178; lees: 118.
26 Y. b. - MORGIN; lees: MORGAN.
23 Y. b. - VAN DEN DKIESCIIE, D.; hXS: VAN DEN DBmaCm D.
13 en 22 Y. b, staat: SAUISSON; lees: SANISSON.
8 Y. b. staat : Johannes Rellenberch Dortsman ; lees : Johannes l&ellenbch ; Dort8man.
13 Y. 0. - XVIIIde ; lees : XVIIde,
5 Y . o . - rookten; lees : rockten.
19 13 Y. v. 0. b. - hij 1531; ; lees: lees: zij. 1431.
136 Y . Y . o. 0. -bl. neven 189; ; lees lees : : neveu. VIII. bl. 189.
4 u. o . - 1643 ; lees : 1543.
24 Y . o . weglaten het woord ; waarschijnlijk.
9 Y . b. staat: Lomache ; lees : Somache.
3 1 Y . b. - Fransche ; lees : Franeker.
1 8 Y . 0, - 1742; lees: 1722.
4 v. o. - 396; lees: 369.
1 9 Y . b. - 273 ; lees : 132.

Z
--

266, 262,
1,2, r.r.
285271,, - 2,
2, r.r.
294, - 1, r.
295, - 1, r.
321, - 1 , r.
522, - 1, r.
322, - 1, r.
342, - 1, r.
349, - 2, r.

-

350, -*l, r. 20 Y . 0. - WARDEN; lees: WAARDEN.
353, - 1, r. 21 v. b. - DERYOUT; lees: DORHOUT~

>.

